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  فرصة عمرك

Your Life Chance  
  

 

..      أهالً ومرحباً بكم ..  أعزائي املتابعني يف كل مكان ..سيدايت آنسايت ساديت �
حنن اليوم على موعد مع املبارة املرتقبة واهلامة جداً يف ائي بطولة كأس العامل 

  .وهندخل على طول يف أجواء املباراة الساخنة جداً جداً..بني فريقنا والفريق التاين 
من املباراة ومازال التعادل هو سيد املوقف  ٩٠وصلنا للدقيقة  ..راً للوقت واختصا

،      :) والكورة دلوقيت مع الكابنت الكبري اللي هو إنت أو إنيت .. بني الفريقني 
.. وانطالقة يف هجمة خطرية من ناحية اليمني .. والكورة معاك وإنت مع الكورة 

وخد التاين كوبري عاملي ، إيه احلالوة .. ويعدي من األول ، يا لعيب يا كبري 
  ..!عرقلة من اخللف ..!! وهوووووبا .. ودخل منطقة اجلزاء ! .. واجلمال ده

  ..ضربة جزاء صحيحة مليون يف امليه ..! ضربة جزاء .. ويصفر احلكم 
  

من املباراة ؟؟ ضربة جزاء يف الوقت بدل  ٩٢يا مجاعة يف الدقيقة  معقول �
فرصة مش ممكن تتكرر أبداً يف ماتش  !!دي فرصة العمر جبد ؟؟؟ ..الضائع 

  ..مصريي زي ده 
  

اجلماهري كلها حاطة إيديها على قلبها والكل .. وزي ما حضراتكم شايفني     �
.. ده إحنا كان حلمنا بس نروح كاس العامل .. واقف ومترقب وخايف على البطولة 

  !!معقول ؟؟..!! ن ما بالكم ملا نوصل للنهائي ونفوز بالبطولة كما
  !!!وليه أل والفرصة متاحة وجاية حلد عندنا .. آه معقول 
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.. وشايفني كلنا الكابنت الكبري هو اللي واخد الكورة وهيلعب ضربة اجلزاء  #
وبياخد نفس عميق علشان يسدد ضربة اجلزاء ، وبريكّز أوي ، وبيستعد  ، وبيقف

  ..بالبطولة  ضربة التتويج بالكاس والفوز.. املصريية 
  

  

  !فهل يفعلها ؟؟؟ �
  هل يفعلها ويفرح ويفرحنا معاه ؟؟؟ ����

  هل يقتنص الفرصة ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه ؟؟؟
  

� عها ويضيع معاه كل اآلمال واألحالم ؟؟وال ممكن يضي !  
  .. مع بعض ده اللي هنشوفه دلوقيت

  
٦  

ة ؟؟ هو االرسال اللي إيه اللي حصل يا مجاع!  هو إيه ده بقى ؟؟! وفجأة  �
مش معقول كده تلعبوا !!! اتقطع وال النور اللي قطع وال إيه اللي حصل بالظبط ؟؟

  !!بأعصابنا يف حلظة مصريية زي دي 
  

     
 

تعالوا نسيب املاتش وندردش شوية مع بعض على ما يتم اصالح العطل .. طيب  �
  ..الفين اللي حصل 

  

عالنات بتشدنا وبنجري عليها ملُجرد إننا كتري بنقابل وبنشوف يف حياتنا إ �
  ،)تعوض ال فرصة(،)العمر فرصة(بنشوف عليها عبارات جذّابة وملفتة للنظر زي 

     ، )واحلق العرض الفرصة اغتنم( ، )تفوتك الفرصة تدع ال( ، )فرصة آخر(
هف وغريها من العبارات اللي بتخلّي الواحد مشتاق و متل ،) أحالمك ققفرصة حت(

علشان يعرف إيه هي الفرصة دي ويلحق بسرعة يغتنمها ويفوز بيها قبل أي حد 
  ! تاين
يا ترى يا شباب لو كل واحد فينا حاول يرجع بالذاكرة شويتني ويتأمل يف حياته  �

وكانت فرصة واحدة منها كفيلة إا تغري وكانت فرصة واحدة منها كفيلة إا تغري وكانت فرصة واحدة منها كفيلة إا تغري وكانت فرصة واحدة منها كفيلة إا تغري ..  كام فرصة كبرية وسهلة قابلتهويشوف 
، ولكن لألسف الشديد ضيعها من  لة نوعية لألفضللة نوعية لألفضللة نوعية لألفضللة نوعية لألفضلمسار حياته كلها و تنقله نقمسار حياته كلها و تنقله نقمسار حياته كلها و تنقله نقمسار حياته كلها و تنقله نق

  !!إيديه بكل كسل واستهتار وال مباالة 
  

  

  ،يا ترى  ا بيقعد دلوقتي مع نفسه ويفتكر كمية الفرص دي كلها  �
  بيحّس بإيه ؟؟ ياترى  �

  !بيقول إيه يف نفسه ؟؟؟يا ترى 
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  ،أكيد بيبقى هيتقطع من الحسرة واأللم  �
  !!!لى صوابعه من الندم وبيقول ياريتني عايز يعض ع

 

  !!!ياريتني كنت عملت كذا وكذا 
  !!ده أنا كنت يف قمة الغباء وقتها إين ملحقتش الفرص دي 

كنت اشتريت الشئ الفالين 
  ، أو كنت قدمت يف الوظيفة الفالنية ،

..!!! أو كنت حلقت عرض السفر الفالين 
اللي ممكن  وغريها وغريها من الفرص

نكون ضيعناها يف حياتنا وبنندم عليها 
  ..! أشد الندم

  
  

  

�

عايز يعض عبيبقى 

ياريتني كنت عملت كذا وكذا  �
ده أنا كنت يف قمة الغباء وقتها إين ملحقتش الفرص دي 

  

كنت اشتريت الشئ الفالين ياريتين  �
، أو كنت قدمت يف الوظيفة الفالنية ،

أو كنت حلقت عرض السفر الفالين 
وغريها وغريها من الفرص

نكون ضيعناها يف حياتنا وبنندم عليها 
أشد الندمدلوقيت 

  

  
٨  

  !ا��
	 ا�����د

، فرصة حقيقية جبدفرصة حقيقية جبدفرصة حقيقية جبدفرصة حقيقية جبد..  فرصة العمرفرصة العمرفرصة العمرفرصة العمرأنا جاي ااردة يا شباب أكلّمكم عن 
فرصة لو استغليتها صح .. فرصة حمدش كان حيلم بيها إا تكون بالشكل ده 

  ويف نفس الوقت فرصة حمدش هيدفع.. كامل ممكن تغير حياتك بل مصريك بال
فيها وال مليم ، وال هيحتاج واسطة وال حمسوبية علشان يفوز بيها ألا 

  ..متاحة للجميع ، الباب مفتوح لكل الناس 

  .. "شهر رمضان"أنا جاي ااردة أكلمكم عن  
  ..شهر رمضان اللي أصبح يف ذاكرتنا جمرد شهر بنشيل همه 

الصيام هيبقى يف الصيف واحلر؟؟ ، وال هييجي يف الشتا السنة دي علشان 
  اليوم يعدي بسرعة ؟؟ 

  ! ؟ ياترى هنبقى خلّصنا دراسة وال هييجي وسط االمتحانات
  ! ياترى هيعملوا مسلسالت جديدة حلوة وال هتبقى باخية ومملّة ؟

  ؟؟ ياترى هنخرج نتفسح فني بعد الفطار السنة دي

 

أنا جاي ااردة يا شباب أكلّمكم عن  �
فرصة حمدش كان حيلم بيها إا تكون بالشكل ده 

ممكن تغير حياتك بل مصريك بال
فيها وال مليم ، وال هيحتاج واسطة وال حمسوبية علشان يفوز بيها ألا  

متاحة للجميع ، الباب مفتوح لكل الناس 
  

� 
شهر رمضان اللي أصبح يف ذاكرتنا جمرد شهر بنشيل همه  �

الصيام هيبقى يف الصيف واحلر؟؟ ، وال هييجي يف الشتا السنة دي علشان يا ترى 
اليوم يعدي بسرعة ؟؟ 

ياترى هنبقى خلّصنا دراسة وال هييجي وسط االمتحانات
ياترى هيعملوا مسلسالت جديدة حلوة وال هتبقى باخية ومملّة ؟

ياترى هنخرج نتفسح فني بعد الفطار السنة دي
  
  
  
  
  
  
  



  
٩  

  

        : مجرد املسلمني من ريتك عنداللي أصبح  رمضانشهر  �
        

  !" رمضانية وظواهر ومظاهر طقوس"
    ويعلّقواويعلّقواويعلّقواويعلّقوا، " رمضان جانا وفرحنا به"لـ تغري نغمة موبايلها تغري نغمة موبايلها تغري نغمة موبايلها تغري نغمة موبايلها الناس  ، رمضاندخل ي

 وطاب، لذّ مما الرمضانية األصنافتالقي  الفطار ، وييجي والفوانيسوالفوانيسوالفوانيسوالفوانيس    الزيناتالزيناتالزيناتالزينات
 لنفحات يشتاق ال أصبح البعض نإ لدرجة!!  يفيفيفيفالياميش وقمر الدين والقطاالياميش وقمر الدين والقطاالياميش وقمر الدين والقطاالياميش وقمر الدين والقطا

  !!  رمضان ملأكوالت وإمنا رمضان

  
 

ألنه هيحرمه من السيجارة أو كوباية وفيه اللي مش عايز رمضان ييجي أصالً �
  !!!!الشاي أو فنجان القهوة ومزاجه هيتعكر 

  

قية ، زيه زي ب    أصبح شهر عادي جداًفأصبح رمضان تقيل على نفوس كتري مننا ، 
  !وإنا هللا وإنا إليه راجعون !  اختالف يف نظرة كتري من الناس لهمفيش أي ، الشهور

 

  
١٠  

  ، من أكتر املشاهد اللي قعدت أتفكر فيها �
  ! مشهد الناس يوم عرض كارفور

        

        
 ،كارفوركارفوركارفوركارفور    يفيفيفيفمن فترة من فترة من فترة من فترة     offer    فيهفيهفيهفيهكان كان كان كان 

بعض  على وهدايا وختفيضات عروض
أنواع املوبايالت واألجهزة الكهربائية 

،  وزيت سكّرو مكروناتو رز ويةشو
الناس جريت بسرعة وكانت واقفة 

  !!طوابري ومفيش موضع قدم حلد 
  

  

  !!! الدنيا زحمة موت وكله بيتخانق علشان يلحق بسرعة أي حاجة من العرض 

 هي متكونش ممكن حاجات تشتريبتتخانق علشان الناس !! كان منظر عجيب  �
  !!! واهلدايا التخفيضات بس تاخد علشان هكل هود،  ساساًأ هااعايز

  

واقباهلم ، وسرعتهم يف اقتناص فرصة دنيوية تافهه ،  منظر افت الناس �
جنيه يف  ١٠٠٠زي دي علشان هيوفّر جنيه وال اتنني يف كيس رز ، وال حىت هيوفّر 

  !بيعرفك قد إيه قدر الدنيا وقدر اآلخرة يف قلوب كتري من الناس جهاز كهربائي ، 
   

  !!!عرّفك الحقيقة المُرّة ل-سف بي
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وبركات ومغفرة وقرب من وبركات ومغفرة وقرب من وبركات ومغفرة وقرب من وبركات ومغفرة وقرب من     ورمحاتورمحاتورمحاتورمحات    حسناتحسناتحسناتحسنات عرض واألوكازيونال يكون إمنا ملا �
يف جنة عرضها السماوات يف جنة عرضها السماوات يف جنة عرضها السماوات يف جنة عرضها السماوات     درجاتدرجاتدرجاتدرجات    رفعرفعرفعرفعملا يكون العرض ..  مستجابةمستجابةمستجابةمستجابة    دعواتدعواتدعواتدعواتاهللا واهللا واهللا واهللا و

  ... وقودها الناس واحلجارةوقودها الناس واحلجارةوقودها الناس واحلجارةوقودها الناس واحلجارة    ارارارارــــــــنننن    منمنمنمن    عتقعتقعتقعتقملا يكون العرض ..  واألرضواألرضواألرضواألرض

  

  ؟؟ بيجري علشان يلحق العرضكام واحد بنشوفه  �
  

  كام واحد عنده استعداد يقف يف طابور ويتزاحم  �
  ويتعب علشان يفوز ساعتها ؟؟؟

  !كام واحد هيحزن ويبكي لو فاته العرض وملحقش أي حاجة منه ؟؟

 
   : �ده بيذكّرين حبديث النيب بتاع كارفور املشهد  �

  

   مسيناً ظماًع جيد أن أحدهم علمي لو ، هديبِ نفسي والذي «
  . عليه متفق » العشاء دهِلش سنتنيح اتنيمرم أو           

 

 يلّل اجلامع يف هتتوزع حلمة فيه إن قولنا لو إن بيقولبيحلف و � النيب �
       ، حلمة أي ومش !! يتصلّعلشان  اجلامع على جريت الناس ي،هتالقيهيصلّ

   !!!!!!!!!!!!    عظمعظمعظمعظم    شويةشويةشويةشويةلو لو لو لو     حىتحىتحىتحىت    دهدهدهده
  

   !؟؟ منا ومبقتش كتري مننا قلوب يف اآلخرة هانت دي للدرجة.. .آآه آيآآآآ �
  ،  ده إنت لو واحد بيديلك شنطة فلوس هدية ورفضتها �

  !! "مجنون رسمي"الناس كلها هتقول عليك 

  أمال اللي بريفض منح وعطايا وكنوز رمضان الربانية يبقى إيه ؟؟

  
١٢  

  

 فرصة العمريا شباب هنحس بجد إن رمضان  إمتى �
  ؟الحقيقية اللي ال تعوض ؟؟

لرمضان  أحاسيس الشوقهيدخل قلوبنا  إمتى �
  ؟والفرحة بالطاعة والعبادة فيه ؟؟

ونستشعر أهميته  يعني إيه رمضانهنعرف  إمتى �
  وقيمته ونقدره حق قدره ؟؟؟

  !!؟؟ على فوات رمضان هنخاف ونبكي ونحزن إمتى � 
  

  
  

بيبقى قاعد طول السنة بيبقى قاعد طول السنة بيبقى قاعد طول السنة بيبقى قاعد طول السنة األرباح ،  ده لو أي حد بيشتغل يف شركة فيها نظام �
        ..!..!..!..!ح بفارغ الصرب ح بفارغ الصرب ح بفارغ الصرب ح بفارغ الصرب مستين الشهر اللي هيقبض فيه األربامستين الشهر اللي هيقبض فيه األربامستين الشهر اللي هيقبض فيه األربامستين الشهر اللي هيقبض فيه األربا

د ديونه ويسد همىت هييجي الشهر اللي ممكن بأرباحه حيل مشاكلكل يوم بيحلم إ
رمضان شهر األرباح اخليالية للتجارة مع اهللا زي اهتمامنا بختيل لو بنهتم .. كلها 

  !؟؟بأرباح وفلوس الدنيا 

  !؟؟ كنا هنشتاقله قد إيهتخّيل  �
  !األيام وننتظره ونستعد له إزاي ؟؟؟ كنا هنعّد



  
١٣  

  
  

  واهللا العظيم يا حبيب قلبي لو عرفت أرباح رمضان �
  ومكاسب رمضان و َقدر رمضان وأهميته يف حياتك 

  واهللا ما هتسيب سجدة إال وهتدعي فيها  
  :بكل شوق من قلبك وتقول 

  

  )جعلني فيه من الفائزين اللهم بلغني رمضان وا( 
  

  

  
  

  

  
١٤  

  !��ق ���ة
  

 

شوفت قبل كده منظر أرض  �
جافة، عطشانة، متشقّقة ، قاحلة ، 

  ؟؟ أرض ميته
  

أهو ده بالظبط حال قلبك بعد     �
 واالنغماس يف سنني من البعد عن اهللا

  ! الفنت والشهوات
  

  : وشهر رمضان بالنسبة لنا هو 	

   الفيوضاتموسم أمطار الرحمات والبركات و
اللي الزم ترتل على قلبك وترويه ، الزم تتعرض هلا وتنهل منها األمطار 

  ! روحكهتعاجل و قلبكل وحمدش يشغلك عنها ألا هي اللي هتعيد احلياة
  

  



  
١٥  

  إ�� �ارف ر��ان �ر
	 ���� إ�� ؟؟ �

  

  !!فرصة يعني يا تلحق يا متلحقش  �
  

هيحاول بكل جهده إنك  - اهللا لعنة عليه -يعين الشيطان عدوك اللدود  �
  !متنتبهش هلا من األصل 

  

إنه يلهيك ولو انتبهت هلا ، هيحاول بكل قوته وامكانياته ومن غري كلل أو ملل 
علشان متلحقهاش ومتستفيدش منها بأي شكل ، فخلّيك  ويعطلك ويشغلك عنها

  ..واعي خلططه ومكره وحتركاته 
  

  : هاوقولّ نفسك مع أقف �
  


	ص ا���اة ..!  
  !تاين ترجعشممكن م..  بتروح يالل والفرصة

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
١٦  

   : لنفسه يقول حد كل �
  

أعطاين فرصة جديدة منحة وفضل  وربنا ..قبل كده  كتري رمضانات عتضي أنا
ممكن يكون ده فعالً آخر !!  تكون دي الفرصة األخرية وممكن وكرم منه سبحانه ،

  !!رمضان يف حيايت 
  

  :واسأهلا  فسكن مع أقف �
  

  هتتغري إمىت بعد كده ؟؟؟.. مش هتتغري يف رمضان  لولولولو    �
  هينصلح إمىت ؟؟.. حالك مش هينصلح يف رمضان  لولولولو    �
  ؟؟ مش هتقرب من ربك حبيبك يف رمضان، هتقرب إمىت لولولولو    �
  ذنوبك مش هتتغفر يف رمضان هتتغفر إمىت بعد كده ؟؟ لولولولو    �
  ، هيكون إمىت ؟؟ رمضان  يفعينك مش هتبكي وقلبك يرق وينكسر هللا لولولولو    �
  ؟قلبك مصحيش من غفلته يف رمضان ، هيفوق إمىت ؟ لولولولو    �
  !موسم األرباح عدى عليك من غري ما تكسب ، هتكسب إمىت بعد كده ؟؟ لولولولو    �
  ؟؟؟ مش هتعتق من النار يف رمضان، هتعتق إمىت بعد كده لولولولو    �
  ؟؟؟ مش هتفوز بالفردوس األعلى يف رمضان هتفوز إمىت لولولولو    �
  مش هتفرح يف رمضان ، هتفرح إمىت بعد كده ؟؟؟؟ لولولولو    �

  
  :يقول أحد الصاحلني  �

  

  .. يا من طالت غيبته عنا، قد قربت أيام املُصاحلة  "
  ..يا من دامت خسارته ، قد أقبلت أيام التجارة الراحبة 
  من مل يربح يف هذا الشهر ففي أي وقت يربح ؟؟

  " قل يل بربك مىت يفلح ؟؟؟ومن مل يقرب من مواله وينال رضاه ، ف
 



  
١٧  

  مش نفسك يا حبيب قلبي تعيش الحياة الطيبة ؟؟

  مش نفسك يا أختي تبعدي عن حياة الهم والقلق والخوف ؟؟
 

  رمضان عناية مركّزة علشان ينقذ قلوبنا 
  ية والطمأنينة يف الدنيا واآلخرةوياخد بإيدينا لطريق السعادة والراحة النفس

 

  لنا كلنا بعد ما غرقنا الرباىن النجاة طوقرمضان هو 
 !!يف حبور الدنيا وما فيها من املعاصي طول السنة 

 كتري جداً نابقال ..
رج تايهني ومشتتني ومش عارفني خن

  !!من دوامة اهلم واالكتئاب 
         ذنوب  دلة و شقاء و

  !!!معاصي كل يوم ، بل كل ساعة 

  
  بنا  ــل ده ييجي رمضان رحمة من المولى 

  ..يغسل قلوبنا ويطهر نفوسنا ويغّير حياتنا لألفضل 

مش نفسك يا حبيب قلبي تعيش الحياة الطيبة ؟؟ �
مش نفسك يا أختي تبعدي عن حياة الهم والقلق والخوف ؟؟

رمضان عناية مركّزة علشان ينقذ قلوبنا  �
وياخد بإيدينا لطريق السعادة والراحة النفس

رمضان هو  �
يف حبور الدنيا وما فيها من املعاصي طول السنة  

  

  

 

..يا شباب  �
تايهني ومشتتني ومش عارفني خن

من دوامة اهلم واالكتئاب 
شقاء و تعب و

معاصي كل يوم ، بل كل ساعة  و
  

ــل ده ييجي رمضان رحمة من المولى بعد ك
يغسل قلوبنا ويطهر نفوسنا ويغّير حياتنا لألفضل  علشان

  
١٨  

  
  

  

   ..قدامك فرص باجلملة كل يوم وليلة  �
   .. الزم تستغلها صح بقى �

  ..!تنهي املأساة والغفلة اللي إنت عايش فيها طول السنةالزم 
  

.. جمموعة فرص مش فرصة واحدة رمضان .. إحلق الفرص ..  !!!!احسبها صح احسبها صح احسبها صح احسبها صح  �
  :أحد الصاحلني  قالكما .. إحلق نفسك بسرعة .. فرص لكل ما تتمناه 

  
  

   ، إليه سرعفليُ خير؛ بابُ =حدكم حفُتِ إذا" 
  " فاغتنم ؛ عنه يُغلَق متى يدري ال فإنه

  
  

  

 

  



  
١٩  

   ..رمضان فرصة عمرك ملغفرة كل ذنوب السنني اللي فاتت من حياتك � 
ييني من عمرنا عشناها يف غفلة وانتهكنا احلرمات ، واجترأنا فيها على ييييسنييييي

  !! ربنا باملعاصي ، وأخدنا فيها كمية ذنوب تدخلنا جهنم حدف لوال رمحة اهللا 
،   شهر واحد بس ، لك فيها أكتر من فرصة مهولة علشان متحي ذنوبك دي كلها 

  ..بل وكمان تبدهلا كلها حسنات 
  

  :بيقول  �النيب حبيبك ملا تسمع  �
  عليه متفق »    ذنبه من متقد ما له رفغُ ، حتساباًإو إمياناً رمضان صام من       «

 

الصيام لوحده بس يف رمضان هيخلّي كل البالوي السودا اللي عملتها يف  يعين�
يعين فرصة إنك تبدأ صفحة جديدة .. حياتك تتغفر وتتشال أوزارها من عليك 

  .. متاماً مع اهللا اااااااء نقيةبيضا
  

 

ما تسمع الكالم ده ل �
  !!تكبّر دماغك ؟؟؟؟

  
  

صة وال تنتهز الفر
العظيمة دي 

  !علشان يتغفرلك؟
  

  
٢٠  

���ً� �� ر���ن�!  
 

�  	ص ا���	�
ُ
  ..ر��ان �ا ��اب ��	 ا��

  ..مع حصريات رمضان مش هتقدر تغمض عينيك  �
  !مجموعة فرص مش بتجتمع مع بعض إال في رمضان 

  

  
  

، يعين املكافأة العظمى من   العتق من النار كل يوم وليلةحصرياً يف رمضان  �
  ...اهللا عز وجل 

  ، يعين الصالة اللي بتخشع فيها وبتبكي وبتالقي قلبك  صالة التراويححصرياً  �
  ..وترك الدنيا باللي فيها  ، يعين االنقطاع هللا االعتكافحصريا  �
  ..العمر واألحالم ، يعين ليلة  ليلة القدرحصريا  �
  ..، الفرحة يف الدنيا واآلخرة  الفرحة الكربى للصاميحصريا  �



  
٢١  

  ..ر��ان �ر
	 ����� �� ا��ار 

  عارف يعين إيه العتق من النار ؟؟؟
  ..يعني مش هتدخل النار أبداً .. يعني السعادة ا=بدية 

يعين ختيل لو واحد ارتكب جرمية 
حبل عقوبتها اإلعدام ، وواقف على 

املشنقة وخالص هيتعدم ، وفجأة جاله 
 ٣٠هتشتغل شغالنة معينة 

يوم ، وهتاخد عفو ملَكي ائي يعتقك 
  !وخيلّصك من حبل املشنقة 

  !؟؟واحدة يف قبول العرض ثانية يترددممكن  هل
  !لو كان الشغل ده إين أحنت يف الصخر هعمله: 
  ن بنتكلم عن العتق من جهنم مش من المشنقة ،أمال لما نكو

  يا ترى هتعمل إيه في رمضان علشان تفوز بالفرصة دي؟؟

ر��ان �ر
	 ����� �� ا��ار  �

يعني السعادة ا=بدية 
  

يعين ختيل لو واحد ارتكب جرمية  �
عقوبتها اإلعدام ، وواقف على 

املشنقة وخالص هيتعدم ، وفجأة جاله 
هتشتغل شغالنة معينة : واحد بيقوله 

يوم ، وهتاخد عفو ملَكي ائي يعتقك 
وخيلّصك من حبل املشنقة 

  
  

هلياترى  �
: ده هيقول 

  

  

أمال لما نكو
يا ترى هتعمل إيه في رمضان علشان تفوز بالفرصة دي؟؟

 

 

 

 

  
٢٢  

الزم تستشعر إنك ممكن تكون وعلشان تستشعر فعالً معىن العتق وحتس به ،  �
  ! وإنك حمتاج تتعتق منها  ..من أهل النار  فعالً
  : ل عن نفسهتستشعر زي ما كان كل واحد من الصاحلني بيقو �

  

  ، لو نودي يوم القيامة أنه لن يدخل النار إالّ واحد [ 
  ] !!! خلشيت أن أكون أنا

  
  تاج تعرف يعني إيه نار اWخرة ؟؟كمان محو �

لو عرفت خطر النار وشدة حرها، وشدة عذاا، هيهون عليك إنك تعمل أي شئ 
  .. يف سبيل إنك تعتق منها 

  
بت تتلسع مرة وأدركت لو عرفت يعين إيه نار وجر �

هتبذل خطرها وعرفت أن قدامك فرصة ذهبية للعتق منها ؛ 
، وهيكون  كل غايل ونفيس للحصول على شهادة العتق دي
  .. املوضوع ده هو مهّك وشغلك الشاغل طول الشهر 

  ..اللهم أعتق رقابنا من النار يارب 
  

  

  

  

  

  

  



  
٢٣  

  ..ر��ان �ر
	 ُ�&رك �ج&% أ#"ر �!د �� ا����ات

احلسنات بتضاعف بسبب .. العلماء قالوا إن احلسنات بتضاعف يف رمضان 
، بـ الكَّم يعين بالعدد ، يعين " الكَّم والكَيف"شرف الزمان وفضله ، مضاعفة بـ 

وبـ الكَيف يعين ثواب العمل يبقى أعظم .. العمل بيضاعف أضعاف ال يعلمها إال اهللا 
  ..وأكرب عند اهللا عز وجل 

  

�  	
  ُ�&رك ر��ان �ر
  ..-ر-,� �� درجات ا�ج�	 ��*ان 

على جبوار حبيبك ومرتلتك وتبقى من أهل الفردوس األفرصة يرتفع مقامك 
ورد يف احلديث الصحيح إن اتنني من الصحابة أسلموا مع بعض ، 

ن التاين واحد فيهم مات شهيد ، والتاين مات بعده موتة عادية ، فرؤي يف املنام إ
  !!..عن املوضوع ده  �دخل اجلنة قبل الشهيد ، فالصحابة اتعجبوا وسألوا النيب 

أليس قد مكث هذا بعده سنة ؟؟  !!!!؟؟ من أي ذك تعجبون: قال هلم 
 وأدرك رمضان فصام وصلّى كذا وكذا من سجدة يف السنة ؟؟: 

   : � قال رسول اهللا

  "فما بينهما أبعد مما بb السماء واألرض

ر��ان �ر
	 ُ�&رك �ج&% أ#"ر �!د �� ا����ات�
  

العلماء قالوا إن احلسنات بتضاعف يف رمضان  �
شرف الزمان وفضله ، مضاعفة بـ 

العمل بيضاعف أضعاف ال يعلمها إال اهللا 
وأكرب عند اهللا عز وجل 

  

  

��*ان 
 

فرصة يرتفع مقامك  �
ورد يف احلديث الصحيح إن اتنني من الصحابة أسلموا مع بعض ، كما ..  �النيب 

واحد فيهم مات شهيد ، والتاين مات بعده موتة عادية ، فرؤي يف املنام إ
دخل اجلنة قبل الشهيد ، فالصحابة اتعجبوا وسألوا النيب 

قال هلم  �فالنيب 
:  قالوا بلى ، قال

قال رسول اهللافقالوا بلى ، 

فما بينهما أبعد مما بb السماء واألرض"

  
٢٤  

  !!الفرق ما بني مرتلتهم يف اجلنة أبعد مما بني السماء واألرض !! سبحان اهللا 

  !!!؟؟ عارف يعين إيه مسا وأرض �
  !! زي صاحبه مع إن الرجل التاين ال حارب وال استشهد

  !! أدرك رمضان واجتهد فيهقال إنه  � ولكن النيب �
  

 

 



  
٢٥  

رمضان فرصة عظيمة .. رصة للفوز يف اآلخرة وبس رمضان مش ف
  ..لعالج كتري من مشاكل حياتك 

فرصة لالجيابية وترك الكسل والنوم نص ..  لتغيري روتني حياتكفرصة 
فرصة تبطل عادات سيئة يف حياتك زي .. فرصة تظبط وزنك ونظام أكلك 

  ..وغريها .. ت التدخني أو العصبية أو تضييع الوقت على الن

  ..احسبها صح بقى من دلوقتي � 
  لو استغليت الفرص دي ، علشان تعرف إنت هdبح قد إيه

  !!وهتخسر قد إيه لو راحت عليك 

  

  

  
  

رمضان مش ف �
لعالج كتري من مشاكل حياتك 

فرصة رمضان  �
فرصة تظبط وزنك ونظام أكلك .. اليوم 

التدخني أو العصبية أو تضييع الوقت على الن
  

  

�

علشان تعرف إنت هdبح قد إيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  
٢٦  

  :ك رك وتقولّبتذكّ.. رمضان تذكرة قوية  �

  !!اية بقى ااااااكف
 

  !!نفسك مش جسد وبس !! كفاية ظلم لنفسك 
  !!ه حاجات تانية يف حياتك غري األكل والشرب والترفيه 
   !فيه روح حمتاجة ترتوي وتاخد زادها بالقرب من اهللا 

  

  ؛ ةفريض وأ ةعاد جمرد مش ةالطاعرمضان بيعرفك إن 
  !اللي مش ممكن تعيش بدونه  الروح غذاء هي

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

كفاية ظلم لنفسك  �
ه حاجات تانية يف حياتك غري األكل والشرب والترفيه في

فيه روح حمتاجة ترتوي وتاخد زادها بالقرب من اهللا 
رمضان بيعرفك إن  �

هي بل



  
٢٧  

 ..ر��ان �ا 1"اب ���� 01ر ا��/..ر 

يعين .. يعين النار أبواا كلها متقفلة .. أبواا كلها متفتحة يعين اجلنة 
املُنادي بينادي يا .. املالئكة يف كل مكان ومالية أرجاء الدنيا .. الشياطني مقيدة 
.. يف كل يوم وليلة عتقاء من النار .. ويا باغي الشر أقصر .. باغي اخلري أقبل 

أبواب الرمحة مفتوحة واملغفرة موجودة  ..أبواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب 
  عايز إيه أكتر من كده تاين ؟؟؟.. ودموع الندم قريبة والتوبة مقبولة بإذن اهللا 

  

املساجد مليانة ، القرآن يف إيد الكل ،  ..رمضان يعين اجلو كله طاعة حواليك
  .. ! موائد االفطار يف كل مكان ، شنط رمضان والصدقات وعمل اخلري مبيتوقفش

ليل رمضان ..  علشان كده حتس إن ار رمضان ار تاين مش زي أي ار
  ..املساجد يف رمضان حاجة تانية  ..هوا رمضان هوا تاين 
عيشة .. معىن تاين ..  رمضان إحساس تاين...  الكون كله يف رمضان حاجة تانية

  ...حياة تانية خالص 

ر��ان �ا 1"اب ���� 01ر ا��/..ر  �
يعين اجلنة  �

الشياطني مقيدة 
باغي اخلري أقبل 

أبواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب 
ودموع الندم قريبة والتوبة مقبولة بإذن اهللا 

  

 

رمضان يعين اجلو كله طاعة حواليك �
موائد االفطار يف كل مكان ، شنط رمضان والصدقات وعمل اخلري مبيتوقفش

  

علشان كده حتس إن ار رمضان ار تاين مش زي أي ار 

هوا رمضان هوا تاين ..  ليل تاين
الكون كله يف رمضان حاجة تانية

حياة تانية خالص .. تانية 

  
٢٨  

  !!ريختر  ١٠٠٠غييري بقوة رمضان زلزال ت
  

  ..! يف حياتك ارقــــف شهر رمضان
  !.. امسةـــــح تغيريية حلظاترمضان 

 رتشمقر لوف ، ة جداًعالي ةجيابيإ ةطاق ، حقيقي رييتغ جو 
ه بعد التغريفاعرف إن  لك، ريالتغيري واخل بداية يكون رمضان 

  
     ، ليك ميالد جديد هو رمضان .. كتري ناس حياة يف حتول نقطة 

  .. إنسان جديد منه خترجإنك الزم  تقدر ما

  
  

رمضان زلزال ت
رمضان
رمضان 

 

 رمضان جو �
 نعزمت جبد إو

 !!! صعبأ هيكون
 نكا رمضان �

ما قد لىع اسعىفـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٢٩  

  !! إوعى تفضل زي ما إنت
  إوعى يا حبيب قليب ربنا يغلق لك أبواب النار 
  !!!وإنت تفتحها على نفسك مبعصية جديدة يف رمضان 

  
  

  ، لك أبواب اجلنةيفتحإوعى ربنا 
  !بعد وترفض الدخول أو تنشغل عنها 

  
  

  

إوعى تفضل زي ما إنت �
  

إوعى يا حبيب قليب ربنا يغلق لك أبواب النار �
وإنت تفتحها على نفسك مبعصية جديدة يف رمضان 

إوعى ربنا  �
بعد وترفض الدخول أو تنشغل عنها وإنت ت

  

  
٣٠  

  !إوعى ربنا يقبِل عليك برمحته وكرمه وإنت تعرِض عنه�
  

  !!إنت كده بتدّمر نفسك 

  
  ، ألن اللي هُيعِرض عن ربنا ، ربنا هُيعِرض عنه

  ! هُيعِرض عنه حياته هتبقى جحيم  واللي ربنا
  

  :   ابن القيمقال اإلمام  �
، وصاحبه  لَزمه الشقاء والبؤس والبخس ىف أحواله وأعمالهومن أعرض اهللا عنه [ 

  .سوء احلال وفساده يف دينه ومآله 
 ،وانكسفت أنوارها، أظلمت أرجاؤها ؛ تعاىل إذا أعرض عن جهةتبارك وفإن الرب 

ة اإلعراض، وصارت مأْوى للشياطني ، وهدفاً للشرور ، ومحشاً وظهرت عليها وصب
  !للبالء 

  ]!  فاحملروم كل احلرمان من عرف طريقاً إليه ، مث أَعرض عنها
  

  
  

  

 



  
٣١  

  !�%ّ$" ا! �ـ� 

  :رمضان تذكرة قوية، بتقولك 
  

  ! فات من عمرك سنة
 

  عدى من عمرك سنة كاملة من رمضان اللي فات ، �
ربك وهتالقي  يعين إنت قربت من آخرتك سنة كاملة ، وكلها سنني هتعدي وهتقابل

  عملك حاضر قدامك ،
  

  يا ترى عملت إيه تلقى به اهللا ؟؟ يا ترى هتقول لربنا إيه؟؟

 ملحقتش و فاتت اللى الفترة ماتت أوى كترية ناس هفيهتالقي  بص حواليك
  !احبك تعرفه مات الفترة اللي فاتتشوف كام واحد قريبك أو جارك أو ص

     :إسأل نفسك و.. كام واحد مات 

  !!!؟؟ليه مش أنا ؟؟ �

كان وياترى لو كنت مكام 
  ؟؟؟حايل هيبقى إيه دلوقيت 

  

 

رمضان تذكرة قوية، بتقولك  �

فات من عمرك سنة �
�

يعين إنت قربت من آخرتك سنة كاملة ، وكلها سنني هتعدي وهتقابل

يا ترى عملت إيه تلقى به اهللا ؟؟ يا ترى هتقول لربنا إيه؟؟
 

بص حواليك �
شوف كام واحد قريبك أو جارك أو ص،رمضان

  

  

  

كام واحد مات شوف  �
  

  

  

  
٣٢  

وإنت هتالقي والد وبنات زي الورد يف  افتح كده صفحات الفيس بوك وقلّب فيها
  !!! من غري أي مقدمات، خطفهم املوت  ممكن يكونوا من نفس سنك

  

  !اللي انتشر جداً يف زماننا لفجأةموت اوهي دي خطورة 
    كل واحد حاطط لنفسه أماين وأحالم ، وعمال يأجل التوبة كل شوية ، 

  !وبدون سابق إنذار يالقي نفسه حتت التراب وبيتحاسب عن كل حاجة 

 أمهية ندرك عايزين ، بناوبقل حنسه و ده مالالك نستوعبعايزين يا شباب 
 كأننا السهولة مبنتهى فيه بنفرطلألسف و ، سنة كل إلينا هدى

  !! عجيب أمرنا اهللا و !!اية اجل السنة لرمضان هنعيش

واللي ربنا  ..عايشني ولسه رمضان أبواب على اهللا بفضل الزم حنمد ربنا إننا
ويطري  فرحنا رمضان الزم ياللي ربنا هيبلغه من. .فرحهيبلغه مننا رمضان الزم ي

  .. وقدامه الفرص املهولة دي كلها  احلياة قيد على هنويسجد شكر هللا إ
 

 ىووريأوكب كرممننا رمضان هيبقى نعمة وفضل و هيبلغه  
  ..الزم تشكر ربنا عليه بإنك تستغل كل حلظة فيه أحسن استغالل 

افتح كده صفحات الفيس بوك وقلّب فيها �
ممكن يكونوا من نفس سنكعمر الزهور 

  

  

وهي دي خطورة  �
كل واحد حاطط لنفسه أماين وأحالم ، وعمال يأجل التوبة كل شوية ،  �

وبدون سابق إنذار يالقي نفسه حتت التراب وبيتحاسب عن كل حاجة ..  أةــــــوفج
 

عايزين يا شباب  �
هدىبي اللى رتالك

هنعيش إحنا إن ضامنني
  

الزم حنمد ربنا إننا �
هيبلغه مننا رمضان الزم ي

ويسجد شكر هللا إ من الفرحة

 ربنااللي  �

الزم تشكر ربنا عليه بإنك تستغل كل حلظة فيه أحسن استغالل 



  
٣٣  

  :ر تستغل رمضان صح هو وأكرب دافع وحافز لك علشان تقد �


	�ن � ����� � �
	�ن د� �� ���� ���!  
  

  : بيقول  ربنا  !!حمدش عارف ! واهللا أعلم هو ممكن يكون كده فعالً 

﴿$ tΒuρ  “ Í‘ ô‰ s? Ó§ ø�tΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ ò6 s? # Y‰ xî (  

$ tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ ø�tΡ Äd“r' Î/ <Ú ö‘ r& ßNθßϑs? ﴾  

  

 الدنيا ك ، هتالقيحيات يف رمضان خرآ يكون ممكن ده نجبد إ تفكر لو �
  .. متاماً هتختلف

هتعيشه بأحاسيس ، لو عشت رمضان بإحساس إنه آخر رمضان يف حياتك  �
  ! تانية خالص

  

،   " صلِّ صالة مودع"عند كل صالة بنصليها لنا  �ودي كانت وصية النيب  �
  .. وكل جوارحك بكختشع وتنسى الدنيا ومهومها وتقبِل على اهللا بقلعلشان ؟؟  ليه

  

.. هتموت خالص يعين ختيل لو قولتلك إن باقيلك يف الدنيا ربع ساعة و  �
  !هتصليهم إزاى؟؟يا ترى ي فيهم ركعتني ، سيبك تصلّنوه
وهتنسي الدنيا كلها ، هتفتكر املوت و احلساب و ، %  ١٠٠هتخشع بنسبة أكيد  �

  ! موت وتسيبهاما إنت خالص هتومش هتفكر فيها ولو ثانية واحدة ، 
  

  !ةآخر صال فعالً ي صالة بتصليها تكونطيب ما هو إنت فعالً مش ضامن إن أ

  
٣٤  

وحاول يكون إحساسك يف كل .. فحاول يكون ده إحساسك مع كل صالة بتصليها  �
..  قراءة مودعواقرأ القرآن ..  قيام مودعوقُم .. صيام مودع صم  ..عبادة بتعملها 

  .. صدقة مودعوتصدق ..  ودعاعتكاف مواعتكف 
  
  

  لو تخّيلت في كل عبادة بنعملها إنها آخر عبادة ،   �
  ..خشوعك في العبادات كلها هيختلف  الاااازم

  
 املصحف سيبته مش كيد، أ لو ختيلت إنك خالص هتموت آخر رمضانفـ  �
 هيبقى كل اهتمامك ومش،  مش هتضيع وقتك يف التفاهات، و  كيديإ من
  !! املسلسالتالفيس وو كلباأل

 

 يف ويأ زمركّ هيبقي واحد وكل .. هتتغري الناس مع كعالقتأكيد  �
  !.. بيقوهلا كلمة كل ويف معامالته

،  عينك يف أوي صغرت هاهتالقي حد وبني بينك مشكلة يأ هفي ولو
  !... بدون حىت مايعتذرلك وهتالقيك بتساحمه وتعفو عنه

  

،          فرض مشو ةسن اإ ةحبج سيبهاتب تنك اللي ننالسّ كلهتالقي  �
  !.. ا وألي حسنةهل احلاجة أشد يف بقيته كنأل؛  فوات استحالةبقيت 



  
٣٥  

 حلظة أي يف ممكن إن يقني عندك كوني ملا إال يجييه مش دهوكل  �
  !!وت وإنت لسه ملحقتش تعمل أي حاجة مت

�<<�د������������	���	��������א	���������� �
  ! ملموسواقع  وتكون قدامنا بنشوفها ملا غري احلاجة دركبن مش نانأل

  !!!ولألسف مش بنفوق غe بعد فوات األوان 

  
  

شعارك وإنت بتجتهد يف كل .. اخلالصة إن شعارك وإنت بتسعد لرمضان  �
  :طاعة يف رمضان يكون 

  

" 
�
� �� 

�
� ��  �
	�ن�� �!! "  

 
 

   إحساس إنه آخر يوم يف حياتكوعيش كل يوم يف رمضان ب خلّي ده شعارك،
  .. الصاااااااااااااااااااهتالقي نفسك حاجة تانية خ �

  
٣٦  

! إوعى تتخاذل ! إوعى تقول مش هدخل  ..يوم  ٣٠إنت يف سباق مع الزمن ملدة 
  ! إوعى تفرط يف اجلايزة اللي مستنياك يف ايته!! إوعى تنسحب يف نص السباق 

  !!كلها تساوي ذرة فيها ، وال كنوز الدنيا دي  اجلايزة اللي مستنياك مش كرت



دي جنة الخلد    
  ..وال خطر على قلب بشر  .. وال أذن سمعت .. فيها ما ال عين رأت

  عد بجد ؟؟ يا ترى جاهز للتحدي ؟؟يا ترى هتست
  

  

إنت يف سباق مع الزمن ملدة  �
إوعى تنسحب يف نص السباق 

  

اجلايزة اللي مستنياك مش كرت �




فيها ما ال عين رأت
  

يا ترى هتست



  
٣٧  


  ... أوى ".رة# �ر
	 ر��ان 
  ! تضيعها وعىإ

  ..!!! ماتجيش اللي نتإو ييجي رمضان وعىإ
  

  .. تنم الفرصة وإمسك فيها بإيدك وأسنانك وكل طاقتكاغ �
واهللا لتندم على ضياعه من بني إيديك  كده بعد شانلع،  رمضان عشمتضي!!  

  

  
  

  

  
٣٨  

 

  قوانين وقواعد مهمة

Important Rules  
  

الزم قبل ما ترتل ملعب اللقاء تعرف كويس أوي القواعد والقوانني اخلاصة  �
وإال هتالقي واحد بيمسك الكورة بإيديه أو واحد بيضرب .. باحلاجة اللي هتعملها 

  ..!!!!واحد وينطرد وخيسر ويرجع يقولك أصل مكنتش أعرف إن كده ممنوع 
  

وشهر رمضان يا شباب الزم نعرف إن له قواعد وقوانني شديدة و حامسة ،  �
الزم تعرفها وتدرسها وحتفظها وحتطها قدام عينيك ، علشان تكون بإذن اهللا مع 

  ..الفائزين  
  
  :تعالوا مع بعض نشوف بعض قواعد رمضان  �

  

  !!!ال �جال ��9�ارة : ا�,ا�!ة األو�6 

واللي بيتهزم يف أي مباراة .. يعين إيه ؟؟ يعين أي حاجة فيها مكسب وخسارة  �
ممكن خيسر يف دور .. ممكن خيسر املركز األول بس يبقى امسه خد املركز التاين 

إمنا يف .. ممكن يعوض يف بطولة تانية وتالتة .. ور العودة الذهاب ويعوض يف د
  !!للخسارة شهر رمضان مينفعش يكون فيه أي احتمال 

  عارفني ليه شباب ؟؟.. أيوه للدرجة دي وأكتر كمان للدرجة دي ؟؟؟ �

  !!النـار = =ن الخسارة في رمضان 

  



  
٣٩  

      !  نار أو جنةرمضان يا إما .. رمضان يعين حتديد مصري .. أيوه يا شباب  �
  !مفيش حاجة وسط  ! مفيش خيار تالت

مفيش فيه ذهاب وعودة ، مفيش تعويض يف .. ورمضان مرة واحدة يف السنة 
  :ده  اخلطري احلديثداللة على خطورة املوضوع نا ويكفي.. رمضان اجلزء التاين 

 ،)آمني آمني آمني( : فقال املنبر صعد � النيب أن � هريرة أيب عن « 
    ، )آمني،  آمني ، آمني(:  فقلت املنرب صعدت إنك،  اهللا رسول يا:  قيل

 فلم رمضان شهر أدرك من:  فقال أتاين � جربيل إن:  � النيب فقال
  صححه األلباين » آمني فقلت،  آمني قل،  اهللا فأبعده ، النار فدخل،  له يغفَر

  

  ! ة معاين خطرية عد" فأبعده اهللا " العلماء بيقولوا يف تفسري  �
 

  أبعده اهللا عن الجنةأي : " فأبعده اهللا"العلماء بيقولوا  �
  ! أبعده اهللا يف النار يف قاع جهنم أو أبعده اهللا عن رحمته أو

  

  ياترى فيه حد ممكن يستحمل أي عقوبة من دي؟�
  

  »له يغفَر فلم رمضان أدرك امرئ أنف رغم«:  للحديث رواية يفو
 ذلال بلزوم عليه وده دعاء.. نفه هتبقى يف التراب والطني يعين أ أنف رغم �

  !والعياذ باهللا  ربه عند شأنه رحقَّي و هاني بأن فجدير!  صغارالو
  »هل يغفَر فلم رمضان أدرك لمن بعدا«:  أخرى رواية ويف
  عن الرمحة واملغفرة واخلري عدبالبيعين دعاء عليه  بعدا�
  » له يغفَر ومل منه فانسلَخ رمضان أدرك عبد قيش « :  أخرى رواية ويف
  !!!يعين حياته كلها هتبقى شقاء وتعاسة وهم وغم .. يعين خاب وخسر  شقي �

  
٤٠  

  ! كل رواية من الحديث لفظها أشد وأصعب من التاني
  !! وده علشان الناس تفوق وتعرف إن رمضان مش لعبة

  

يبها ويرفضها علشان مسلسل وال بنت اللي ربنا هيفتحله أبواب اجلنة كلها ويس �
  ؟؟؟ هيدخل إمىت تاينشهوة كانت ، وال أي 

  

  ؟؟؟ هينجو إمىت تاينملا يكون كل يوم فيه فرصة للعتق والنجاة من النار ويسيبها ، 
  

 

  وهو لّسه لم ُيغفر له فـ اللي هينتهي رمضان  �
  .. رج منه خسران فده من األشقياءوخ    

  !!ين وهو ده الخسران المب

 

هو خطر بيهدد كل  النار ىف رمضان ىف له اللي مش هيتغفر إبعاد.. يا شباب  �
  .. حقيقي استعداد له يستعدب ومش برمضانواحد بيستهني 

 كنمم ةهامشي مش حاجة ده الشهر ىف املغفرةب يعين اللي الزم نعرفه إن الفوز
 صلّنهاش مشحم ولو،  خري يبقى عليها حصلنا لو إننا حبيث ،نستغىن عنها 

  !! أل طبعاً ؛ ءشي نخسره
ده إنت يا إما هيتغفر لك ، يا إما هتبعد يف النار وهتكون من اخلاسرين وأنفك 

  !!لطني زي ما شوفنا يف األحاديث هتبقى يف ا
  ..فال يوجد أي جمال للخسارة يف رمضان 

  

  



  
٤١  

  الA! �� األداء ا�ج.! ���,.� ا�?<ز: ا�,ا�!ة ا��ا�.	 
 

لعبتش طول ؟؟ يعين ممكن بعض الفرق يكون مستواها سئ جداً وم يعين إيه �
   !، سواء بغلطة حارس مرمى أو خطأ حتكيمي أو كورة طايشةاملاتش وبرغم كده تفوز

  " !! مش مهم األداء ، املهم النتيجة"وعلشان كده أوقات كتري تالقيهم بيقولوا 
  ! والكالم ده طبعاً مينفعش يف رمضان بكل املقاييس

  ..زم يف رمضان أداء كويس علشان تكون النتيجة كويسةال �
  !!!مينفعش تبقى قاعد مقضيها طول الشهر ومفكر إن املغفرة هتجيلك حلد عندك 

  !!!مني وباقي الشهر وال إنت هنا مينفعش جتتهد أول يو
الزم يا حبيب قليب تأدي كويس وتعمل جمهود من أول دقيقة وحلد صفارة النهاية 

  ..مغرب يف الشهر ، الزم تتعب علشان تفوز جبوائز رمضان مع أذان آخر 
  

  !والزم تتيقن إن مفيش جمهود هتعمله بيضيع عند ربنا أبداً �
  

  : تعاىلاهللا قال 
 ﴿z>$ yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝ ßγ š/u‘ ’ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊé& Ÿ≅uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3ΨÏiΒ ÏiΒ @� x. sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é&﴾   

$ ﴿ :تعاىل وقال  tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒ Î) 4 ﴾   

yϑ ﴿ :وقال تعاىل  sù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘sŒ #\� ø‹ yz … çνt� tƒ ﴾  
  

  ..اللي هتعمله هتالقيه هتالقيه  فكل �
.. كل حرف هتقراه يف كتاب اهللا .. كل تسبيحة هتقوهلا .. كل سجدة هتسجدها  �

بل هتالقيه أضعاف أضعاف  ..هتالقي كل شئ .. كل دمعة هترتهلا من خشية اهللا 
  ..ركـــــــــفاشتغل واجتهد وهات آخ..  ما تتخيل

  
٤٢  

وأنا مش عايز أجيبلك منازج وأمثلة من اجتهاد وعمل الصحابة والتابعني 
وواحد كان بيقوم ، ختمة  ٦٠وأقعد أقولك إن فيه واحد كان بيختم 

   !.. عقدك ويحبطكده ممكن يألن .. ، إخل .....الليل بالقرآن كله 
جتيب آخرك وتبذل أقصى ما ..  أنا عايزك جتتهد على قد طاقتك ومقدرتك إنت

، وربنا يعلم ما يف قلبك إنك نفسك تعمل أكتر  مقدرتك وتشتغل بكل قوتك وطاقتك
  ..من كده ولكن هو ده آخر ما يف وسعك ، فيجازيك بنيتك أضعاف عملك 

إنه بكرمه وفضله ورمحته  حسن ظن يف اهللاجتهد وإنت كلك أمل ورجاء ويقني و
وجوده هيتقبل منك وهيوفقك ويهديك ويغفرلك ويعتقك من النار ويبلغك ثواب ليلة 

  .. فهو أهل الفضل واجلود والكرم

  

وأنا مش عايز أجيبلك منازج وأمثلة من اجتهاد وعمل الصحابة والتابعني  �
وأقعد أقولك إن فيه واحد كان بيختم ، والصاحلني 

الليل بالقرآن كله 
أنا عايزك جتتهد على قد طاقتك ومقدرتك إنت

مقدرتك وتشتغل بكل قوتك وطاقتك
من كده ولكن هو ده آخر ما يف وسعك ، فيجازيك بنيتك أضعاف عملك 

اجتهد وإنت كلك أمل ورجاء ويقني و
وجوده هيتقبل منك وهيوفقك ويهديك ويغفرلك ويعتقك من النار ويبلغك ثواب ليلة 

فهو أهل الفضل واجلود والكرم.. القدر 
  



  
٤٣  

  

  �?.E وA �D!ل CاB%: ا�,ا�!ة ا��ا��	 
تسب احلكم بيح ممكن أي وقت بيضيع ، ، يعين إيه ؟؟ يعين يف كل مباراة

  !بداله وقت بدل ضايع ويضيفه يف آخر املاتش 
  

  ..يوم  ٢٩يوم أو  ٣٠في رمضان هما ..  ولكن 
  !!يوم بيعدي منهم مش هيرجع تاني كل 

  !!اجعة تاين وال هيبقى ليها بديل كل دقيقة بتضيعها راحت عليك خالص ومش ر

..  يعين اظبط ساعتك كويس أوييعين إيه ؟؟ 
  .. عينك على الوقت

علشان ميتسرقش رمضان  عينك على الوقت
منك وإنت قاعد يف غفلة بتتدلع شوية وزر شوية 

        ، ساعة ٧٢٠يعين   ، يوم ٣٠قدامك  �
  !!  دقيقة  ٩٠دقيقة مش  ٤٣٢٠٠يعين 
  يا ترى هتجيب فيهم كام جون ؟؟؟؟؟ �
  ! !يا ترى هتحقق كام هدف ؟؟؟؟؟ �
يا ترى هتستغلهم إزاي علشان تغري حياتك  �

  !!!؟؟وتكون إنسان جديد 

ا�,ا�!ة ا��ا��	 
  

يعين إيه ؟؟ يعين يف كل مباراة �
بداله وقت بدل ضايع ويضيفه يف آخر املاتش 

ولكن 
كل  �

كل دقيقة بتضيعها راحت عليك خالص ومش ر
 

 

يعين إيه ؟؟  �
عينك على الوقتومن أول دقيقة 

عينك على الوقت �
منك وإنت قاعد يف غفلة بتتدلع شوية وزر شوية 

  !! وتنام شوية
  
  
  

  
٤٤  

وصف  ولو تأملنا يف آيات شهر رمضان يف سورة البقرة ، هنالقي ربنا 
  .. )معدودات أَيّاما( : الشهر بقوله تعاىل

 هالشئ اللي بنعده وحنسبألن .. قيمتها غالية أووووي  يعين "أياماً معدودات
  ..هو الشئ املهم أوي وله قيمة 

 .. متساويش نقطة يف حبر من قيمة اآلخرةوقيمة أي شئ يف الدنيا مهما كانت 
.. وقيمتها أغلى من كنوز الدنيا كلها .. فأيام رمضان هي أيام التزود لآلخرة 

  ! وعلشان كده اللي بيعرف قيمة أيام رمضان بيعدها بالثانية والدقيقة
متها بيصوم وخالص وهو مش عارف ااردة كام يف الشهر واللي مش عارف قي

  !!حلد ما يقولوله خالص بكرة العيد 

  

ولو تأملنا يف آيات شهر رمضان يف سورة البقرة ، هنالقي ربنا  �
الشهر بقوله تعاىل

  
  

أياماً معدودات" �
هو الشئ املهم أوي وله قيمة 

وقيمة أي شئ يف الدنيا مهما كانت 
فأيام رمضان هي أيام التزود لآلخرة 

وعلشان كده اللي بيعرف قيمة أيام رمضان بيعدها بالثانية والدقيقة
واللي مش عارف قي

حلد ما يقولوله خالص بكرة العيد 
   



  
٤٥  

  .. إطالقاً مفيش أي وقت فيها للتقصري أو التفريطيعين " أياماً معدودات" �
  

  صر مليان جموهرات وكنوز ،ختيل واحد دخل ق �
  ، دقايق بس ٥ كقدامقالوله و

  !خرج توبعدها هعايزه إنت اخد اللي تلحق ت
  

شاف قدامه عربية حتفة ، انبهر ا ووقف يتفرج القصر ، صاحبنا دخل  �
  ! عليها ويشوف امكانياا

  !جري عليها علشان يتعرف عليها ويكلمها  شوية وشاف بنت مجيلة جداً ، �
من غري ما يلحق يقتنص  !!دقايق خلصوا وهو مش واخد باله  ٥وفجأة لقى الـ �

  !!كل اللي يقدر عليه من كنوز القصر الفرصة وجيمع 
  

  !ليه ؟؟؟ ل دهاإحنا بنذكر املث�
  !على السريع كده بعد التراويح هي ساعة بس هتابع كام مسلسل حمدش يقولعشان 

   !لهفتح النت أشوف بس أخبار الفيس والواتس والتليجرام ومش هطو حمدش يقول
  !ل وهنرجع بسرعة هخرج بس مع أصحايب نشم شوية هوا باللي حمدش يقول

        

        
  !ةيا حبيب قليب رمضان مش وقت للغفل

  من الكنوز رب قدر ـــــــإحلق ومجع أك
  !!!قبل ما الوقت يعدي 

 !!!رصة ــــــمتضيعش الف

  
٤٦  

            .. جداً  هتعدي بسرعة جداً.. يعين سريعة الزوال  "أياماً معدودات
قل اللي بيفهم اللي يكون مستعد هلا والعا !! يوم ورا يوم وهتبص تالقيها انتهت

  ..ومنتظرها علشان يلحق كل دقيقة فيها وهي بتجري بسرعة 

  

وهتيجي على نفسك يف ،  كلها كام يوم هتتعب فيهميعين  "أياماً معدودات
  ..ل التعب ده هيعدي ومش هتحس به بعد ما تنتهي ـــ، ولكن ك أكلك وراحتك ونومك

 بطاعة تكوفرح قلبك انشراح من وتوابعهى الثواب واألجر هيتبق
  ..وتعاىل 

  "..أياماً معدودات"افتكر إن رمضان ..ا تتعب وحتس إنك خالص مش قادر 

أياماً معدودات" �
يوم ورا يوم وهتبص تالقيها انتهت

ومنتظرها علشان يلحق كل دقيقة فيها وهي بتجري بسرعة 
  
  

  
  

أياماً معدودات" �
أكلك وراحتك ونومك

هيتبق هريوح التعب و
وتعاىل  سبحانه ربك

ا تتعب وحتس إنك خالص مش قادر فكل م
  



  
٤٧  

  !ضان يا شباب ملوش وقت بدل ضائع رم �
  

  ! خايف وقلبك نرمضا تدخل يا حبيب قليب عاوزك وعلشان كده
  .. اهللا ترضي ما غري من عليك ييعد أي وقت نإ خايف
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ومركّز يف ورقتك ،  واملراقب صحابكأ سايب
 ومشوكل دقيقة عمال تبص يف ساعتك ، 

  ! يشغلك حدأي  عاوز
ويضيع  منك يضيع للوقت خايفكل ده علشان 
  !! منك أي سؤال

  
  

  !!أو نص درجة  درجة منك لتروح خايف ����

 

..  تضيعه وقت أي على نفسك اسبحت..  انضرم يف كده تكون عاوزك أنا �
وخلّيك فاكر إن ..  بالطاعة شغلها، ا معصية تعمل فرصةأي  لنفسك ماتديشو

  !.. تخيلن مما أخطر وقته رمضان
  
  
  

  
  

  
٤٨  

  .. معدودة يامأ دي �
ضياع فرصة إمتام = ضياع فرصة عتق من النار =  منها يضيعه اللي اليوميعين 

ضياع كنوز =  مستجابة اتدعو ضياع= الصيام والقيام ومغفرة الذنوب املاضية 
  !!ضياع درجات يف اجلنة = من احلسنات 

  
، وعلًقها  )باقي من رمضان كذا يوم ( هات ورقة وقلم ، واكتب كل يوم ورقة � 

  ..ن مهّتك يف أوضتك تبقى قصاد عينك على طول علشان تذكّرك دامياً وترفع م
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يعين إيه ؟؟ يعين اللي بيلعب لوحده حىت لو كان أحسن العب يف العامل صعب 
الزم يتعاون مع زمايله ، ويكون فيه لعب مجاعي علشان يقدروا !! 

  ..وجييبوا أهداف كترية 
  !! يعين إيه ؟؟ يعين حاول بقدر ما تستطيع مترتلش رمضان لوحدك 

    ، حاول تالقي صحبة صاحلة تكونوا مع بعض وتساعدوا بعض وتشجعوا بعض 
ولو حد وقع التاين ياخد بإيده ، ولو حد ربنا فتح له باب خري يدخل الباقيني معاه 

  .. وينطلقوا مع بعض يف طاعة اهللا

  

 	�Aا�,ا�!ة ا�را
F�G&ا� Hا�>� IJوروح ا�?ر�� �� أ

  

يعين إيه ؟؟ يعين اللي بيلعب لوحده حىت لو كان أحسن العب يف العامل صعب  �
!! حيقق فوز كبري 
وجييبوا أهداف كترية يوصلوا للمرمى 

يعين إيه ؟؟ يعين حاول بقدر ما تستطيع مترتلش رمضان لوحدك  �
حاول تالقي صحبة صاحلة تكونوا مع بعض وتساعدوا بعض وتشجعوا بعض 

ولو حد وقع التاين ياخد بإيده ، ولو حد ربنا فتح له باب خري يدخل الباقيني معاه 
وينطلقوا مع بعض يف طاعة اهللا
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وضرورة حتمية البد منها يف رمضان وغري رمضان ،  ..الصحبة الصاحلة كرت  
هتالقي نفسكوا بتعينوا بعض على ..  بس يف رمضان الصحبة هتخلّيك حاجة تانية

حفظ القرآن وقراءة الورد مع بعض ، وبتروحوا املسجد يف كل صالة مع بعض ، 
، وبتصحوا بعض للتهجد ، وبتزوروا مستشفيات وتقعدوا حلقات ذكر هللا مع بعض 

مع بعض ، وبتجهزوا شنط رمضان للفقرا وتوزعوها مع بعض ، وبتسألوا بعض عن 
  ..أحوال قلوبكم 
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ي بيعزم التاين على هتالقي اللي بيذكّر التاين بتقصريه وينبهه ألخطاءه والل 
للي بيضحك وا.. واللي بيخفف عن التاين آالمه لو مرض أو تعب .. السحور والفطار 

  ..التاين ويهزر معاه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٥١  
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  ..  وشجعوا بعض لزق فيه وخدوا بإيد بعضإدور على صاحب صاحل و إبدا بقى �

علشان تبقوا .. ة صاحلة وامسكي فيهم ومتسيبوش بعض إبدأي يا أخيت شويف صحب
  : �يف اآلخرة بإذن اهللا يف ظل عرش ممن قال فيهم النيب 

  متفق عليه )ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه(
هو اللى  ، فصاحبك اللي جبد.. وتفرقا على طاعة اهللا .. اجتمعا على طاعة اهللا 

  !..، غري كده مش عايز أعرفه  يسحبك معاه للمسجد واخلري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : �كما يف حديث النيب  بركات وعطاءات االجتماع على الطاعةده بقى غري  �
ال يقعد قوم يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت (

  رواه مسلم )عليهم السكينة، وذَكَرهم اهللاُ فيمن عنده
ة و السكينة ، وحتوطهم املالئكة ، وربنا يذكرهم تترتل عليهم الرمح.. سبحان اهللا 

  ..بامساءهم يف املأل األعلى يف السماء ، ويباهي م املالئكة، ويغفر ذنوم 
  ختيل كل دي عطاءات حد يفرط فيها ؟؟؟ �

  
٥٢  

وكما جاء يف احلديث الصحيح عن الصحبة اللي بيقعدوا يذكروا ربنا مع بعض  �
 فالن فيهم: فيقول ملك من املالئكة (م ما سألوه ،  ، إن ربنا بيغفر هلم ويعطيه

) جليسهم م يشقى ال اجللساء هم:  ، فيقول اهللا حلاجة جاء إمنا ؛منهم ليس
اتغفر له معاهم مع إنه أصالً جاي علشان مصلحة معينة ، مش جاي !! سبحان ريب 

  !..الرمحة ولكن بربكة وجوده وسط الصاحلني مشلته املغفرة وعلشان يذكر اهللا ، 
  

  .. بيساعدك يف التأمني علي عباداتكده غري إن االجتماع على الطاعة  �
مل خري ؛ فلك نفس األجر خدت صاحبك معاك يصلّي أو دلّيته على أي عأيعين لو 
  ..والثواب 

فلو فيه أي نقص أو مشكلة يف عبادتك ، يبقى ساعتها عندك رصيد تاين احتياطي  
  .. وهو ده التأمني الصح..لناس هلا وساعدم عليها من العبادات اللي أرشدت ا

  
  : وقال له �وعلشان كده ربنا أمر النيب  ..الصحبة أمر مهم جداً يا شباب  �
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يعين خلّيك مع الصحبة الصاحلة اللي بتطيع ربنا ، وإوعى تفارقهم ، واصرب 
  ..ألن دول مها صمام األمان احلقيقي ليك  عليهم حىت لو حصل منهم أي شئ ،

  

  



  
٥٣  
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!! ب كوم البطيخ يد بيالعب مركز شبايعين إيه ؟؟ يعين متفتكرش إن ريال مدر �
ده إنت خصمك قوي وعنيد جدااااااا ، وخبيث بدرجة ال تتخيلها ، .. الااااااااا 

  !!!ونفسه ومىن عينه خيليك ختسر رمضان بأي وسيلة حىت لو كانت قذرة وحقرية 
  !اللي مها أخطر من شياطني اجلن سشياطني اإلنيف الشهر ده هو  احلقيقيخصمك 

  

إنت مش عارف  !!؟بيناموش إزاي علشان الشهر ده مقد إيه إنت مش عارف  �
بيستعدوا بقاهلم شهور شياطني اإلنس اللي !! رمضان بالنسبة هلم معركة قد إيه ؟؟

وبيعملوا كل حاجة وبيسخروا كل قدرام !! رمضانعلشان يضيعوا عليك 
 وامكانيام وبيتفننوا يف جتهيز وحتضري كل أنواع االغراءات والشهوات اللي مكن

  ..لك أو تلهيك عن القرب من ربنا والفوز برمضان تعطّ
  ..بل دول عايزينك يف رمضان تعصي ربنا أكتر مما كنت بتعصيه قبل رمضان 

  ..شهر التوبة والرجوع والتغيري  فبدل ما يكون رمضان
  !!!يكون شهر االحنالل وااليار واالحندار ألسفل سافلني 

  

 ومش هيناموا وال هريتاحوا ، ن حواليك شياطني اإلنس موجودين يف كل مكا �
  !!! وال هيهداهلم بال غري ملا يفسدوا عليك قلبك ودينك ويبعدوك عن ربك وموالك

،        واعرف قوة خصمك وعدوك ، فخد بالك واحترس واستعد هلم إنت كمان
  !!!!!حىت ال تفاجأ باخلسارة األليمة القاسية 

  

  

  
٥٤  

  

  !شد عضلي 

Cramp !  

  

ب بيبقى خايف جداً من إصابات املالعب ، وده ألا ممكن تبعده عن أي الع �
واإلصابة يا شباب .. املاتش وتتسبب يف خسارة فريقه ، وخسارته هو كمان ملستواه

ملا تكون يف أي ماتش عادي مش هتبقى مشكلة كبرية ، إمنا ملا تكون يف مباراة مهمة 
 تبقى حمتاجهتكون فيه  وقت أكتر هألن د!!  كارثةومصريية زي ائي بطولة بتبقى 

  ..! بدنية لياقة مستوى و أعلى يف
وأشهر إصابة بتييجي للناس كلها يف شهر رمضان ومفيش حد فينا تقريبا مش 

  !!!! "الشد العضلي يف رمضان"بيشتكي منها يف كل رمضان ، هي 
  :وده سببه الرئيسي طبعاً اللي كلنا عارفينه وحافظينه هو 

  !!!واjحماء الجيد قبل رمضان  عدم التسخين �
  

يعين إيه؟ يعين الزم تستعد كويس أوي من قبل املاتش ، الزم تدريب كويس  �
وقبل ما ترتل .. الزم متارين يومياً يف مواعيد حمددة .. تدريب متواصل .. أوي 

وإال .. الزم متشي الكورة مع زمايلك .. امللعب الزم جتري كام لفة حوالني التراك 
  !!! %%%%لك شد عضلي مليون هيجي

  

  حمتاجني نسخن ونستعد قبل رمضان كويس أوي �
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، الزم جيهز ويعد العدة ،  عايز يعمل مشروع جتاريده إحنا لو أي حد فينا  �
ويعمل دراسة جدوى وموازنة تفصيلية ، وحيسب كل صغرية وكبرية بالورقة والقلم 

رس علشان جيهز صح ويبدأ واحد متخصص ، ويقرأ ويد ١٠٠، ويسأل ويستشري 
وكل ده ممكن .. صح ، وبالتايل ينجح يف مشروعه وجيين الربح واملكسب من وراه 

.. فال يكلّ وال يملّ  عنده إرادة جبدبس علشان هو .. ياخد منه شهور بل سنني 
بريكّز ويوجه كل طاقته لتحقيق  علشان هو حاطط األرباح واملكاسب قصاد عينيه

  ..أهدافه 
  

 أقل من أصغر مشروع جتاريفهل رمضان بالنسبة لنا  �
  علشان نقصر يف االستعداد له بالشكل اللي كلنا شايفينه؟

  

ده مفيش طالب عنده إمتحان ، إال وبيقعد على الكتاب من قبلها بشهر واتنني  �
، بل الناس بتستعد وبتاخد دروس وكورسات وتشتري املالزم وكتب املراجعة النهائية 

ألن كل واحد عايز يتفوق ، كل واحد  كل ده ليه ؟؟!! من قبلها بسنة !!  ٧من شهر 
  !!!!عايز يكون من األوائل ، كل واحد عايز يدخل الكلية اللي بيحلم بيها 

  

وال يعرف !!  فده واحد مش فارقه معاه أصالًأما اللي بيذاكر ليلة االمتحان  
  !!!ة وممكن ميعرفش حىت ينجح أو واحد عايز ينجح بالعافي!! يعين إيه امتحان ؟
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  !!دقيقة  ٣٠يوم مش  ٣٠رمضان يا شباب  �
يوم  ٣٠يعين حمتاج واحد يكون متدرب كويس أوي علشان يقدر يواصل و يكمل الـ 

  !بنفس املستوى 
  

 ميانيةإ لياقة عايز يعين،  طويل والنهار قصريفيه  الليلضان يف وقتنا ده رم �
  مع طول الصيام النهار وتستثمرمع قلة نومك  الليل تستثمر تقدر شانلع،جداً عالية

  
فالزم على األقل بداية من شهر رجب نبدأ جنهز نفسنا ونرتب أمورنا ونظبط  �

حلد ما نوصل زود فيه مرة ورا مرة جدول ونظام للطاعة والعبادة منشي عليه ون
  ..للمستوى اللي بنحلم بيه يف رمضان 

اللي ختلينا بفضل اهللا وحده نكمل رمضان  للّلياقة البدينة املثاليةحلد ما نوصل 
  ..بنفس اهلمة والنشاط يف العبادة 

  

 للكفاءة القلبية والشحن اإلمياينحلد ما توصل  �
لطاعة يف كل ثانية اللي خيلّيك تعيش مع حالوة ولذة ا

يف رمضان ، وميخلّيش قلبك يفصل يف أول ركعة يف 
  .ايق بتقراهم يف املصحف دق ٥التراويح أو بعد يا دوب 

  

نبدأ من دلوقيت علشان نتعود على العبادة وحمدش فينا يفاجأ إنه ومن أول ليلة  �
  : كل تركيزه راح يف تعب رجليه ، فيضيع اخلشوع ، فيندم ساعتها ويقول

  

  ) !!يا ريتنى اتعودت على القيام قبل رمضان(



  
٥٧  

فـ متقولش هتغير يف رمضان وهتوب يف رمضان وهصلّي التراويح والقيام  �
حاجة طول ما إنت قبل رمضان زي أي صدقين مش هتعرف تعمل !! وهكسر الدنيا 

  !! ما إنت 
ة مش هتالقى نفسك يف رمضان طاير ىف اهلوا ورايح على املسجد ىف كل صال

عينك ومتنعك من إنك  مش هتالقى حاجة تقف قدامك!!! وتالقى نفسك بتصلّى 
  !لغلط بيشدك ويفضل يبعدك عنها مش هتالقى حد قبل املعصية أو ا! تنظرة حرام 

  

  ؟؟يوم  ٣٠اللي مش قادر يقرأ دلوقيت نص ساعة قرآن ، إزاي هيقدر يقرأ قرآن 

  ..يا جماعة الزم نفوق     �
  !!فسنا ولو مرة واحدة خلينا صادقين مع أن

  

ماتفتكرش إنك أول ما يدخل رمضان ..  مش مصباح عالء الدينرمضان  �
الزم إنت ..  ده وهم يف خيالك.. هتقضيها صيام وقيام وعينك هتنهمر من الدموع 

تتوب وتتغري وتصلّح قلبك وحتافظ على الصالة وتبعد عن اللي من دلوقيت تبدأ 
  .عد وتسعى وجتتهد وتستعني باهللاالزم تست.. ملصحف املعاصي وتصوم وتقوم وتفتح ا

  

اللي مش هيستعد لرمضان هيندم يف كل يوم يف رمضان ، بل مع كل طاعة  �
هيندم ملا يالقي قلبه حجر وهو عمال يعصر فيه وبرده مفيش أي حاجة !! بيعملها 

يف ، ويالقي نفسه مش قادر ميسك املصحف وال عارف يرتل دمعة واحدة  بتأثر فيه
  !الصالة وال حاسس بطعم أي حاجة يف رمضان 
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&�  ! ازرع �)'
        

  ..  رمضان شهر حصاد! مش شهر جماهدة يا شباب رمضان  �
رمضان مش شهر تواجه فيه شهواتك ومعاصيك ، كل ده املفروض تعمله ىف رجب 
وشعبان علشان تدخل رمضان بقلب نضيف، بقلب حيصد الثواب على طول ، جيين 

  ..مستريح  الثمار وهو
..  كل اللي عايز حتصده وجتنيه يف رمضان الاااااازم  تزرعه من دلوقيتكل اللي عايز حتصده وجتنيه يف رمضان الاااااازم  تزرعه من دلوقيتكل اللي عايز حتصده وجتنيه يف رمضان الاااااازم  تزرعه من دلوقيتكل اللي عايز حتصده وجتنيه يف رمضان الاااااازم  تزرعه من دلوقيتيعين  �

احلاجات اللي إنت نفسك حتصدها يف رمضان الزم هتبذرها وهترويها يف رجب 
  .. وشعبان حلد ما تبدأ تكرب وترعرع ، وتيجي يف رمضان تقطف أحلى مثار 

  

هيكون مستعد وجمهز نفسه وواقف  اللي .. رمضان يا شباب عامل زي القطر �
هو اللي هيلحقه ويركب وحيقق به غايته ، على احملطة وحمضر شنطته ومنتظره 

هيفوته رمضان وهو  ، واللي هيكون غافل ، اللي هيقضيها لعب وريج ..  وأمانيه 
  !!الوحيد اخلسران 

  

  .. سرجب وشعبان مها األسا ..فالزم نستعد من دلوقيت  �

  
كيلو حديد وداخل مسابقة بعد  ١٠املني زي اللي مش بيقدر يشيل غري إحنا ع �

وبيقول ملكش دعوة ، بس يتحطوا ، كيلو  ٢٥٠يشيل فيها إنه شهرين مطلوب منه 
  !!!!!!!!!!!!طب إزاي بس ؟طب إزاي بس ؟طب إزاي بس ؟طب إزاي بس ؟...!!! قدامي وهشيلهم 
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..!!!  الفشل يف االستعداد لرمضان لألسف قصة مكررة كل سنة..يا شباب  �
خسرنا كام رمضان يف حياتنا بسبب عدم !! ن كل سنة وبتؤدي للفشل يف رمضا

  !!وبرده حمدش عايز يعترب !! االستعداد له
  

وتتوب قبل رمضان ،وتتعود على كل اللي هتعمله  البد إنك تتغري قبل رمضان ،البد إنك تتغري قبل رمضان ،البد إنك تتغري قبل رمضان ،البد إنك تتغري قبل رمضان ، �
يف رمضان من قبل رمضان ، اللي نفسك تعمله يف رمضان تبدأ تشتغل عليه من 

  !ل حاجة أو هتعمل بس مش هتقدر تكمل مش هتعرف تعموإال  .. اارده
  

مش جمرد هاشتاج أو كومنت على بوست ،  ههههعايزين االستعداد يبقى واقع نعيشعايزين االستعداد يبقى واقع نعيشعايزين االستعداد يبقى واقع نعيشعايزين االستعداد يبقى واقع نعيش �
  " !!اللهم بلغنا رمضان"تريح بيه دماغك وتقول 

  

  : الواحد بيتعجب ملا يالقي شاب يف ريعان الشباب بيقول  �
  !!ده ؟؟ رـــحـي يف الاااااااااااااهنصوم إز

ومن  سنة بيصوم عادي جداً ٨٠بل والـ  ٧٠ إننا بنالقي شيخ عمره جتاوز الـيف حني
  مع إن الشاب طبعاً يقدر يتحمل أكتر من الشيخ الكبري ؟؟.. غري أي تعب وال مشقة 

  

عود نفسه على صيام عود نفسه على صيام عود نفسه على صيام عود نفسه على صيام لو شوفنا املوضوع هنالقيه ببساطة إن الشيخ الكبري  �
أيام من كل شهر، وستة  ٣واخلميس، و ، فتالقيه بيصوم االثنني التطوع طول السنةالتطوع طول السنةالتطوع طول السنةالتطوع طول السنة
..  بل أصبح يتلذَّذ بالصيام؛ فأصبح الصيام سهل عليه ... و... أيام من شوال، و

  !!سبحان اهللا ! الصيام بقى متعة بالنسبة له 
، وجمرد ما  هيالقي نفسه فاصل يف نص اليومإمنا اللي مش متعود على الصيام 

  !!!عايز يستريح بقية اليوم كله  يروح مشوار أو يصلي ركعتني حيس إنه

  
٦٠  

  :الزم نستعد ونعرف إنه .. يا شباب  �
   يفتح ربنا عليك ىف رمضانهعلى قدر ما  ،على قدر ما تستقيم ىف رجب وشعبان 

  
  !د لرمضان عالمة إيمان أو نفاقبل الزم نعرف إن االستعدا

هلم من رمضان،  ما أتى على املؤمنني شهر خيرمبحلُوف رسول اهللا،: " �قال كما 
وذلك ملا يعده املؤمنون فيه من وال أتى على املنافقني شهر شر هلم من رمضان ، 

  صححه الشيخ أمحد شاكر "نافقون من غفالت الناس وعورام، وما يعد فيه املالقوة للعبادة
 

بيقول إن الزم املؤمن اللي عنده إميان حقيقي يف قلبه يستعد للعبادة  �النيب  �
  !!على عكس املنافق اللي عايز يقضيها هلو وغفلة .. رمضان بكل قوته يف 
  

  

  ،أنا عايزك كمان وإنت بتستعد لرمضان                             

��!$&����*J�Bא�M���	���<*"*���'�$#��א	�� �
  !! أقرب إليك من شعبان ورمضان ألن املوت ولقاء اهللا

  عرض على اهللا ؟؟حلظة ال يا ترى مستعد للحظة دي ؟؟
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  ! ا��'ّ�ك ا��,�+�
  

  

مستحيل  احلقيقي االستعداد وإحنا بنستعد يا شباب، الزم نتيقن إن لكن �
 قدر وعلى.. عملعملعملعمل    بأيبأيبأيبأي    للقيامللقيامللقيامللقيامالرئيسي الرئيسي الرئيسي الرئيسي     املُحركاملُحركاملُحركاملُحرك    هيهيهيهي    اإلرادةاإلرادةاإلرادةاإلرادةألن  ، إرادة بدون يكونه

  .. تعداداالس قوة كونته اإلرادةقوة 
اللي إنت تريد احلصول  قدر معرفتك بأهية وقيمة الشئو قوة اإلرادة بتكون على  

  !عليه 
  ،فمثالً اللي بيستعد المتحانات أوىل ثانوي ، غري اللي بيستعد لتالتة ثانوي  �

  !!غري اللي بيستعد المتحانات دكتوراه 
  !بطولة ، غري اللي بيستعد لنهائي  واللي بيستعد ملباراة ودية #

    

ولو تأملنا ، هنالقي فعالً إن أكتر حاجة بتخلّي اإلنسان زاهد يف الشئ اللي  �
  :معاه ، هي 

  ! عدم معرفة قيمة الشئ وعدم إدراك أهميته
  

يعين لو واحد لقى جنيه دهب على األرض ، ولكنه مش عارف يعين إيه دهب ،  �
، هيجري عليه  يه دهب جبديه دهب جبديه دهب جبديه دهب جبدمنا اللي عارف يعين إمنا اللي عارف يعين إمنا اللي عارف يعين إمنا اللي عارف يعين إإ!! هيسيبه وميشي وال هيبص له 

  :ولذلك قالوا ! بكل قوته علشان يلحقه قبل أي حد تاين 
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هان عليها  العمارات والشاليهات ،وعلشان كده الناس ملا عرفت قيمة العربيات و�
  !! والصرب على مجع الفلوس من أجل احلصول عليهاساعة  ٢٤والشغل التعب 

  

وإنت كمان الزم تقرأ وتسمع عن فضل رمضان وثوابه ومكاسبه وأراحبه  �
  ..وجوايزه اللي حمدش يتخيلها ، علشان تعرف قيمته وأمهيته 

  

  .. لرمضان قكتشو مقاطع امسعمحل و �
  .. لرمضان من حرارة الشوق هبتتل قلوبنا عايزين

  

 قراءة فضائل وقيامه، وصيامه رمضان فضائل اقرأ وامسع دروس ومقاطع عن �
 من هافي ورد ما وتدبر القدر، ليلة فضائل ، األخرية العشر الليايل فضائل القرآن،

غتنام دي هتديلك حافز رهييييييب على ا الفضائل معرفة..  واألحاديث اآليات
  ..منه شيء تضييع وعدم الفضل ده

  

ولو سألته !!! مش معقول واحد صامي وميعرفش حديث واحد عن فضل الصيام  �
الزم تقرأ وتسمع وتعرف الفضائل !! يقولك الصيام ده حاجة حلوة وربنا أمرنا ا 

ده إنت لو عرفت األحاديث اللي يف فضل الصيام ..  علشان تستحضرها يف نيتك
  !! هتبقي مستمتع باجلوع والعطش وإنت صامي ! ل صيام مش هتبط

  

  ،رمضان علشان تقوي اإلرادة جواك اقرأ وامسع عن �
  ..وبالتايل يقوى استعدادك وتعلو مهّتك بإذن اهللا        

  

  



  
٦٣  

رادة يعين تكون من اإل.. أهم عوامل التغيري والنجاح اإلرادة يا شباب من  �
رق كبييري بني واحد عايز يتغري جبد ، وواحد عايز ألن فيه ف..  جواك عايز جبد

  !!يتغري بس مش عايز 
 !ي ده ؟؟اااااااااااااإزا    ����

بس فعلياً لسه قاعد يف مكانك ومفيش  ، أنا عايز أتغير ما هو ملا تقول بلسانك �
يبقى إنت كده بتضحك على نفسك ومش عايز خطوة واحدة أخدا علشان تتغري، 

  !!حاجة تتغري و ال 
  

أبرز نقطة اإلرادة دي بشكل واضح  الكرمي ولو تأملنا هنالقي إن القرآن �
وصريح، وهو بيخربنا عن املنافقني اللي ختلَّفوا عن غزوة تبوك، وفَضح نواياهم، 

öθs9uρ (#ρ ﴿: اهللا تعاىل  حيث قال ßŠ# u‘r& ylρ ã� ã‚ ø9$# (#ρ‘‰tã V{ …ã& s! Zο £‰ãã Å3≈s9uρ oν Ì� Ÿ2 
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فاملشكلة مع املنافقني كانت مشكلة داخلية يف نفوسهم ، كان عندهم كل  �
، كانوا من جواهم مش  كان ينقصهم أهم شيءٌ اللي هو اإلرادةاالمكانيات ، ولكن 

  !يف الغزو وهو أَعظم حرمان  �يب فعوقبوا حبرمام من اخلروج مع الن!! عايزين 
  

ولكن  �ويف اجلانب اآلخر كان فيه صحابة هيموتوا ونفسهم خيرجوا مع النيب �
يعين شوفلنا ،  )احملنااحملنااحملنااحملنا(: يقولوا له �مكانش عندهم مؤنة اخلروج ، وراحوا للنيب 

   ..)ههههواهللا ال أجِد ما أمحلُكم عليواهللا ال أجِد ما أمحلُكم عليواهللا ال أجِد ما أمحلُكم عليواهللا ال أجِد ما أمحلُكم علي: ( � أي حاجة نركبها ونبقى معاك ، فقال النيب

  
٦٤  

  :وقال  وصفهم  زي ما ربناحبرقة فانصرفوا وهم بيبكوا 
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كان أجرهم وثوام علم منهم صدق إرادم، وحقيقة عزمهم،  وملا ربنا  �
: قال يف حقّهم �، و النيب مساوي ألجر من خرج وغَزا وحتمل كل التعب واملشقة 

لقد تركتم يف املدينة أقواما، ما أنفقتم من نفقة، وال قطعتم واديا، وال نِلْتم من لقد تركتم يف املدينة أقواما، ما أنفقتم من نفقة، وال قطعتم واديا، وال نِلْتم من لقد تركتم يف املدينة أقواما، ما أنفقتم من نفقة، وال قطعتم واديا، وال نِلْتم من لقد تركتم يف املدينة أقواما، ما أنفقتم من نفقة، وال قطعتم واديا، وال نِلْتم من (
قال النيب )  !!!!وهم باملدينة؟وهم باملدينة؟وهم باملدينة؟وهم باملدينة؟: (، قال الصحابة)شاركوكم يف األجرشاركوكم يف األجرشاركوكم يف األجرشاركوكم يف األجر    عدو نيالً إالَّ وقدعدو نيالً إالَّ وقدعدو نيالً إالَّ وقدعدو نيالً إالَّ وقد

  ) !نعم، حبسهم العذْرنعم، حبسهم العذْرنعم، حبسهم العذْرنعم، حبسهم العذْر: ( �
  

  ؟؟؟ا شباب ؟شوفتوا ي �
  ..صدقوا اهللا فصدقَهم اهللا: الواحد ال جيد تعبري أبلغ من إنه يقول

  

    عايزين نستعد بكل قوتنا من دلوقيت .. يا مجاعة  إرادة من حديدفعايزين 
يرى إننا مشتاقني ..  بنا يرى يف قلوبنا اخلريعلشان ر

فيهدي .. جبد للطاعة والعبادة والقرب منه سبحانه 
، قلوبنا وينورها بنور اإلميان ، وحيبب إلينا الطاعة 

، ويكره إلينا املعصية .. حىت لو صعبة علينا وفيها مشقة 
  ..و بنحبها وقلوبنا متعلقة بيها حىت ل
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هي العبادة يف ومن أهم فوائد االستعداد لرمضان اللي الزم ناخد بالنا منها ،  �
رفع األعمال بتاع السنة اللي ه أخرب إنه في �اللي النيب ، شهر شعبان  شهر شعبان

  .. فاتت كلها إىل اهللا
  

فرصة بقى تتوب علشان يترفع عنك فيه  �
  ..تقرير مشرف منوّر بالتوبة وا=عمال الصالحة 

  

ختيل بقى لو اجتهدت يف شعبان وربنا ملا يطلع علي صحيفتك جيدها مليئة  �
 ، فيحبكمال الصاحلةواالعبالبكاء والدعاء واخلشوع والصالة والصيام والذكر 

  .. خرتكآتصلح بعدها دنيتك ووينظر إليك نظرة رضا  ويقربك
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  !  1�2�0 �/��م
 

  : وأول خطوة هنستعد بيها لرمضان هي  	

  " النيّة الصادقة" 
� على العزمو رمضان،ل االستعداد وحسن التأهببالعزم على  اخلالصة ةالني 

 اهود بذل وعلى السيئات،املعاصي و وهجر حلسناتا وزيادة بالطاعات تعمريه
  .  اهللا رضا يف فيه حلظة كل استغالل يف الوسع كل واستفراغ

  

علشان لو عايزين إرادة ونية صادقة وعزم جبد علشان نستعد صح لرمضان ، �
..  ميوت وهو على النية ديربنا كاتب ألي حد فينا إنتهاء أجله قبل رمضان ؛ 

     كرمه يتكتب له األجر زي اللي حضر رمضان واجتهد وتعب فيه،وبفضل ربنا و
  .. لرمضان وده كله بصدق نيته وإرادته واستعداده

  : �، كما قال النيب  قامت نيته مقام عمله ، فإن عادت الروح إىل باريها 
  ،متفق عليه]  إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امريء ما نوى [         

فَعلم اللَّه أنه قد أَشعرها قَلْبه  ، ومن هم بِحسنة فَلَم يعملها[ : أيضاً  �وكما قال 
  .صححه األلباين  ]  وحرص عليها ، كُتبت له حسنة

  
  

  ..قلْبك إليه فَلْيسبق، أجلُك رمضانَ إىل يبلِّغك فإن مل �
  

هيكون غري أي رمضان عدى عليك عايزين تبقى نيتك إن رمضان السنة دي �
  ..الزم السنة دي تكون غري !! فل كل سنة بيعدي عليك وإنت غا.. قبل كده
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..  اهللا بإذن األبد وإىل الصاحل والعمل للخري انطالقة بداية الزم رمضان يكون �
  .. حياتك ىف عليك مر رمضان أحلي يكون

  

حمطة "يكون  ،للسنة كلها " إمياين شحن" موسمخلّي نيتك إن رمضان يكون �
تاخد منه وقود إمياين يكفيك يف طريقك إىل  ..للسنة كلها " تزود بوقود الطاعات

  ..اهللا طول السنة حلد رمضان اللي بعديه بإذن اهللا 
  

  
  


  : تاين خطوة هنستعد ا هي  

  "التّوبة الصادقة " 
فات وأخطاءه ، وتنوي اللي تندم فيها على كل املاضي اللي .. التوبة اللي جبد  �

قلوبنا اللي هتموت على الدنيا وشهواا دي مش .. وتعزم إنك مش هترجع له تاين 
  !!الزم نتوب !! هينفع ندخل بيها رمضان وهي بالشكل ده أبداً 

  

  +"*�Q-&�R؟؟��-KK	��H�7א	�Gא�� �
 

التوبة هتنضفك من  �
الذنوب والمعاصي اللي هي 
سبب كل الضنك والشقاء 

  ..!لي إنت عايش فيه ال
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أثر الذنوب  والدواء الداء كتاب يف  القيم نبازي ما بيوصف اإلمام  �
  : واملعاصي ، وبيقول يف مجمل كالمه 

  

  ، بتذلّ النفس ، بتقسي القلب واملعاصي الذنوب
  ، بتشتت الفكر ، الفهم تعطّلب ،  سماجل تضعفب

  مور ،، بتعسر األ بتزيل النعم،  الرزق تأخرب
  ، واإلعانة عليها لطاعةاهلداية لبتحرِمك من 

  ،الذنوب هتخلّي حياتك كلها هم وغم وعذاب 
  ، بتدخلها ةحاج أي يف توفيق مفيشهتخلّي 

  ،  وقلقان خايف دامياًهتخلّيك 
  ،عينه  من وسقوطه ربه على العبد هوان تسبببالذنوب 

  !ومجيع اخللق  حابكبأصو بأهلكو بربكبنفسك و عالقتكالذنوب بتحطّم 
  

تتوب وتبعد عن ذنوبك  علشان فرصة من أكترجالك و عليك إتعرضياااااااما  �
   !!، ولكنك رفضت ك حبيبك ربومعاصيك وتعيش أحلى حياة وإنت قريب من 

  
  

  !!؟؟؟؟لحد إمتى هترفض ؟ �

لحد إمتى هتفضل عايش في 
 وعذاب مــــأل و عــوج و خنقة

  !!وروحك ؟؟؟ قلبك ساكن
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 القيود كسرت خد القرار إنك ..يالال خد القرار  �
 مش املوضوع..   اهللا إيل الوصول نم اللي مانعاك

  !سه قدامك وإنت على قيد احلياةالفرصة ل.. صعب
  

 ..إوعى تفكر أو تتردد..  إوعى تأجل أو تسوف �
هتالقي ،  غلط ةحاج عن تبعد تقرره ملاألنك 
 وفك وجايبالكبتحبطك وخت بالسوء ةاألمار النفس

  !! ده علشان تستمر عليه  الغلط تربر حاجة ألف
  
، وهتالقي التيسري  هتفك قيدكهتفك قيدكهتفك قيدكهتفك قيدكومن املميزات العظيمة للتوبة قبل رمضان إا  �

        صاحب املعصية املُصر عليهاألن .. والتوفيق واإلعانة على الطاعة يف رمضان 
  !!.. وال يعان عليها.. ال يوفق للطاعة 

 !!غري توفيق ربنا وعونه حمدش فينا هيقدر يتحرك من مكانه ويعمل أي شئ ومن 
هتخلّيك تنطلق يف العبادة وإنت نشيط وربنا فاتح عليك هتفك قيدك والتوبة فـ 

  .بإذن اهللا لف شهرألعتق من النار وفضل ليلة خري من فتنول ا، وميسر لك الطاعة 
  

� من  د توبتك إنك تطهر نفسك وتنقيهايالال جد
إنك تطهرها من .. كل حاجة غلط عملتها قبل كده

من كل فكرة .. ره أو ناسيه ،كل ذنب عملته ، فاك
  ..وملسة حرام ، ونظرة حرام، ة حراموكلم، حرام
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  ..التوبة من أي حاجة تغضب ربنا فى حياتك  �
ا وكراهية املوتالتوبة من البعد عن طريق اهللا وحب الدنيا واالنغماس يف شهوا ..   

  ..  التوبة من هجر القرآن .. التوبة من التكاسل عن الصالة وتأخريها
  .. �التوبة من إنك تعيش بعيد عن السنة وبعيد عن أخالق النىب 

  .. دينك أمور إنك تتعلم  التوبة من عدم اهتمامك
  ..التوبة من سوء اخللق وسوء معملة الناس وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم 

  

  ..ياتك للصح ولألصح يها إنك تغّير حتوبة تنوي ف �
وتبدأ متشى ىف الطريق  ، وإنت بعيد عن ربنا اللي قضيتها حياتكفيها تكره  توبة

  ..تفكّر ىف الرجوع للماضي أبداً ومتبصش وراك وال الصح 
  " .. رضاك رىب واجلنة" هدف قدامك وهو فيها حتط  توبة

  

  

توبة تكون بداية حقيقية للتغيري 
يف القرب من اهللا   واالنطالق

  ..  والثبات بعد رمضان
  

مش توبة يف رمضان وانتكاس بعد 
  !!رمضان 
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  ! 4&�ـــــ�ت
  

  :إحدى البنات بتقول  �
،  بستغرب من حاىل وأفعاىل ىف شهر رمضان أنا وكتري غريي من الناس[ 

مواظبة على صالة القيام وعلى قراة القرآن، وبلبس عبايات وأنا راحية 
ومش بتفرج على التليفزيون ىف ار رمضان ومواظبة على األذكار،  أصلّي

وحباول أكسب ،  وباتفق أنا والشاب اللي بكلّمه هنبطّل كالم يف رمضان
وبيبقى الواحد  حسنات وأقلل من السيئات واجتنبها على قدر ما أقدر ،

  !عايش حياة مجيلة طول رمضان بصراحة 
  

 !!!! متاااااااماً نا خارجة يتبدل حاىلويف أول أيام العيد وأ... لكن 
يعىن ألبس جيرت ، وأحط ميك أب والربفيوم واالكسسوار ، وأعيش حياتى 
عادى بقى زى بنات كتري ىف اللبس والطرحه النص كم ، وأرجع تاىن أغري 
نغمة املوبايل وأمسع أغاىن وأشوف مني نزل ألبومات ىف العيد ، وإيه آخر 

  .....!!و....سلسالت اللى فاتتىن و األفالم ، وأتابع امل
  !!! يف اهلوا رااااابخ طاااااااا طب فني سلوك املاليكة بتاع رمضان ؟؟

طب إحنا كده صح وال غلط ؟؟ إحنا كده عندنا انفصام شخصية وال إيه 
بس ليه مكملش   ..بالظبط ؟؟ يعىن إحنا بنات مؤدبة وماشني ىف املعقول 

  !! جبد عارفة مش !!بقى لبعد رمضان ؟؟؟؟؟
  ] !؟نفسي أكون أفضل وأثبت على حايل بس مش عارفة ليه بيحصل كده 
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لو هنشوف املشكلة اللي بتحصل مع أختنا الطيبة دي وغريها يف عدم الثبات  �
  : بعد رمضان هنالقي هلا عدة أسباب ، من أمهها

  عدم االستعداد الجيد قبل رمضان �
  !تكمل عليه بعد كده علشان  رمضان قبل قوي ساسأ فيشميعين 

، فأول ما جه زي الواحد اللي يبين عمارة فوق التراب وحمطّش هلا أي أساس  �
  !شوية هوا طيروها 

علشان ال يوجد أساس ، فلألسف من أول يوم يف شوال بنرجع تاين زي قبل رمضان 
ن أي ، فنقوم نعلى ، ولكن بعد شوية ينهار املبىن كله تاين ألنه بدو يف رجب وشعبان

  !!فاالستعداد لرمضان هو األساس اللي هيتبين ويرتفع عليه إمياننا ..! ساس أ
  

  :جبانب عدم االستعداد ، السبب األهم للمشكلة هو.. ن ـــــــــــــــــولك �

  !!عدم وجود التوبة الصادقة  �
 

  لة رمضان من األول بتوبة مؤقتة ،يعني هي داخ �
  !!مش ناوية إا تتغري جبد!! ا هداخلة رمضان وواخدة الذنب معا

   !!مفيش يف قلبها عزمية حقيقية على ترك املعاصي 
  !!!هي مجرد بتأّجلها لمدة شهر  �

  

  ! العيد ليلةمن ذنوب  الكربى الكارثةوده اللي بيخلينا نتصدم ملا نشوف  
  !! لسه يادوب معداش كام ساعة على رمضانمع إنه دي بنشوفها الكارثة 
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 حمالت قدام الطويلة الطوابريف فيها هتشو،  العيد ليلة شوارعال على نظرة �
، وهتشوف الفجور يف لبس البنات ، وهتشوف  السينيمات وقدام اخلمور بيع

  !!املناظر البشعة للشباب مع البنات على الكورنيش 
  !!معقول ؟؟؟؟؟؟ �

كانوا بيهزوا  ٢٧معقول مها دول اللي كانوا حلد امبارح ماليني املساجد ، وليلة 
  !!!إيه بس اللي حصل ؟؟؟!! ة والبكاء ؟؟؟املسجد من الصال

  

  !اللي حصل إن ماكنش فيه توبة صادقة قبل رمضان  �
   !القلب ناوي يعمل املعصية بس مستين رمضان خيلص 

  !!!يعين جمرد تغيري وقيت له معاد وهينتهي فيه 
 

  :  ال التابعي اجلليل حيي بن معاذوعلشان كده ق �
  

يرجع إىل املعصية وعزمه أن ،  املعصية معقود وقلبه علىمن استغفر بلسانه  [
  ]  !يف وجهه مسدودوباب القبول ،  عليه مردودفصومه ،  بعد الشهر ويعود

 

كل  لغيتو تغريت علشان رمضاننيتك يف التوبة تكون إنك داخل  املفروضف �
  .. ك ائياًحيات منالغلط  العادات
والبعد عن ،  وتستمري على الطاعةهتثبيت وبإذن اهللا  الزم هتتغريينيتك إنك  �

  ..املعاصي بعد رمضان 
  .. عزم وقوة إرادة علشان تقدر ننفذويكون يف القلب  �
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والصحابة واألمة كلها  � وصى سيدنا شداد ابن أوس �وعلشان كده النيب  
  : بالدعاء اجلميل ده وقال 

: فاكرت هؤالء الكلمات، ذهب والفضةيا شداد بن أوس ، إذا رأيت الناس قد اكترتوا ال( 

  )مرِ، والْعزِميةَ علَى الرشد أَسأَلُك الثَّبات في األ اللَّهم إِني
  : قال العلماء يف شرح احلديث  �

وهو عقد القلب على إمضاء ، القصد اجلازم اللذي يتبعه فعلالقصد اجلازم اللذي يتبعه فعلالقصد اجلازم اللذي يتبعه فعلالقصد اجلازم اللذي يتبعه فعل    هيهيهيهي:  العزميةالعزميةالعزميةالعزمية [
فلهذا كان من أهم األمور سؤال  ؛ وال قدرة للعبد على ذلك إال باللَّه تعاىل، الفعل

  ..اللَّه تعاىل العزمية على الرشد 
  ..عزم املُريد على الدخول يف الطريق  :أحدمها: والعزم نوعان

وعلى االنتقال من ،  العزم على االستمرار على الطاعات بعد الدخول فيهاالعزم على االستمرار على الطاعات بعد الدخول فيهاالعزم على االستمرار على الطاعات بعد الدخول فيهاالعزم على االستمرار على الطاعات بعد الدخول فيها :والثاين
  ..إىل حال أحسن منه ، حال حسن 

فمن صمم على إرادة اخلري فمن صمم على إرادة اخلري فمن صمم على إرادة اخلري فمن صمم على إرادة اخلري ،  ضعفها وأ در قوة عزميتهعلى قيكون للَّه للعبد وعون ا
ومىت كان العبد ومىت كان العبد ومىت كان العبد ومىت كان العبد ، ومن صدق العزمية يئس منه الشيطان ... أعانه اهللا ، وثبتهأعانه اهللا ، وثبتهأعانه اهللا ، وثبتهأعانه اهللا ، وثبته

  !!...وسوفَه، ومناه وسوفَه، ومناه وسوفَه، ومناه وسوفَه، ومناه ، ، ، ، متردداً طمع فيه الشيطانمتردداً طمع فيه الشيطانمتردداً طمع فيه الشيطانمتردداً طمع فيه الشيطان
إذا وقعت العزمية :  قالف ، وقد سئل بعض السلف مىت ترحتل الدنيا من القلب ؟

وإذا مل تقع العزمية ، القلب يف ملكوت السماء صعدو، ت الدنيا من القلبترحل
  ] ! وعاد إىل الدنيا، اضطرب القلب

  

  فمحتاجين ندخل رمضان بنيّة صادقة وعزم صادق  �
  ..على التوبة و الثبات وعدم الرجوع بعد رمضان تاني     
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بش فيها أي حمتاجني قبل رمضان نطرد الشهوات من قلوبنا متاماً ومنسي �
   : كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .. شوائب أو خيوط تشدنا هلا من تاين 

  

   ، ؛ لبقايا يف نفسه فإن العبد إمنا يعود إىل الذَّنب [
  ] ! د إىل الذنب، مل يع فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة

  :   وكما قال ابن اجلوزي �
  ، رجعت إىل اخللف لتخلِّصه،ارٍإنك إذا اشتبك ثوبك يف مسم [

  ! ؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا مسمار الذنب قد علَق يف قلبك، أفال ترتعه    
 عبقلبك يغدو عليك الشيطـــانز هعدوال ت ،ــــهوحران وي  ،  

  ] ! اقْلَعِ الذنب من قلبك
  

  

  :وإوعى تقول زي ما كتري من الشباب بيقولوا  �
  !! رف إين الزم هرجع تاين اااااااااااااعا.. أنا عارف نفسي كويس 

  !! يااااااااما وبرده رجعت يييرييييييأنا جربت وحاولت قبل كده كتي
  !! اااااااايع اااأنا ضااا!  ائيا أنا مافيش فايدة فيا! أنا ما أنفعش 

  !!!هو فيه حد زيي ممكن ربنا يقبله أو يساحمه ؟؟؟
  

  <<&و��0<�	��/!�ذ�P-�Fس��-*"��S���T�/D��-�AGو�0&: هقولك  �
  !! بداًأ تيأس وعى، إ واملعاصي الذنوب من عملت مهما �

حىت لو سرقت وقتلت وزنيت وعملت اللي حمدش عمله ، إوعى تيأس مهما عملت .. 
..بشر يأ يتصور ما فوق رمحته وربنا مفتوح التوبة باب  
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   عظماأل الذنب بس؛  مةييييعظي ذنووووب عملت تكون ممكن نتإ �
  ! هيغفرلك مش ربنا نإ ورجعت تبت لو نكإ تفتكر كنإ

  !! ده سيئاتك كلها هتتبدل حلسناتده إنت لو توبت ورجعلته مش بس هيغفر لك ؛ 
  

   !!!!مشاكل قد إيه كمية ك متعرفش أنا عندي أصل  :هتقول  � 
  !!جدا جدا ومعقدة  صعبة كليامش..  الناس كل غري كليامش أنا

  !!؟ ياااااااااااافاسدة إزا فيها أنا اللي ةالبيئ أصل إنت متعرفش
  !؟ شكلها إيه هلا بأتعرض أنا اللي الشهوات عارف مشإنت 

  

ولكن اللي عارفه كويس .. أنا صحيح مش عارف ومش عايز أعرف : هقولك  �
    :أوي ومتيقن منه وعايزك إنت كمان تعرفه زي امسك بالظبط 

  "إن ربك هو اهللا " 

يف حلظة حياتك كلها تتغري ومشاكلك كلها " كن فيكون"وبـ .. ير واهللا على كل شئ قد
  !!كفاااااااااية يأس بقى !! تتحل ، حىت لو كانت مستحيلة مبعىن الكلمة 

 �><?�@A B�� 9:8�/ CD&Eو �FE س د�Hא�� !  
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 عن بعدأ قادر مش يارب:  هوقول وتباكى وابكى ربك حبيبك يدى بني اسجد 
  !  دى املعصية بيئة من انتشلىن، يارب نقذىنأ ياربيارب حمتاجلك ،  ،ده الذنب



  
٧٧  


 !جابهتشوف العجب العباهللا ربك،  واهللا العظيم لو صدقت وأحسنت الظن  و 
  !!بس إنت أقبِل على ربك  !! هتشوف حاجات عمرك ما كنت حتلم بيها

  

بكل  واعزم باهللا استعن ..  بعون اهللا مش هرجع تاين لنفسك لوقو باهللا استعن �
ولو وقعت غصب عنك ورجعت للذنب ، توب يف  ..قوة إنك مش هترجع مهما حصل 

وف إيه اللي وقعك، وحاول ، وشساعتها ، واستغفر، واندم، ودور على نقط ضعفك
  ..!تعاجله علشان ميوقعكش مرة تانية 

  

  
  

 

  !!!!!!!!!!؟ب وهفضل على كده لحد إمتى ؟؟؟يط :هتقول  �
  !!!!!!هفضل أتوب وأرجع وأتوب وأرجع لحد إمتى ؟؟؟؟؟؟

  !!!!! بالشكل ده من كتر التوبة والرجوعخالص أنا زهقت من نفسي 
  

   ..ـــــــر نفس يف عمركهتفضل كده حلد آخـ    :هقولك  �

 ..واغلط وتوب . . وتوب اغلط .. حلد ما تلقى اهللا وإنت بتجاهد نفسك وبتتوب

  .. ون 
ّرةـــــ
�	 و�وب وا��ط

 أي يف املهم إنك ال تتمادى بس..  وتستغفر وتندم تتوب عمرك طول هكد وافضل
   ..أول ما تقع فيه  بسرعة توبتو ذنب

  

  : اللي بيقول فيه  �ك النيب شوف احلديث اجلميل حلبيب �
  

 يف أرواحهم دامت ما عبادك أغوي حرأب ال رب يا كتزعو: إن الشيطان قال  «
  »  استغفروين ما هلم أغفر أزال ال وجاليل يتزعو  :  اهللا فقال،  أجسادهم

  

  صححه األلباين
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  :  �وقال رسول اهللا  �
أذنب عبدي : فر يل ذنيب، فقال تبارك وتعاىلاللهم اغ:  أذنب عبد ذنبا فقال «

أي رب : ، مث عاد فأذنب، فقالذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب
عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب : اغفر يل ذنيب، فقال تبارك وتعاىل

: وتعاىلأي رب اغفر يل ذنيب، فقال تبارك : ، مث عاد فأذنب فقالويأخذ بالذنب
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد 

  متفق عليه » غفرت لك
  

  : تعليقه على احلديثيف    لنوويقال اإلمام ا �
  

 ،بتهبتهبتهبتهتوتوتوتو    لتلتلتلتبِبِبِبِقُقُقُقُ مرة، كل يف وتاب أكثر، أو مرة ألف أو مرة مائة الذنب تكرر لو وأنه [
  . وبتهوبتهوبتهوبتهتتتت    صحتصحتصحتصحت مجيعها بعد واحدة توبة جلميعا عن تاب ولو ذنوبه، وسقطت

  

    غَفَرتغَفَرتغَفَرتغَفَرت    ؛؛؛؛    تتوبتتوبتتوبتتوب    ثُمثُمثُمثُم    تذْنِبتذْنِبتذْنِبتذْنِب    دمتدمتدمتدمت    ماماماما:  معناه) لَك غَفَرت فَقَد شئْت ما اعملْ: ( � وقوله
لَكلَكلَكلَك    [ .  

  

  

   : � النيب قالو �

،  ذنبوني بقوم وجلاء،  بكم اهللا لذهب ذنبوات مل لو بيده نفسي والذي «
  مسلم رواه » هلم فيغفر اهللا غفرونفيست

  
  

 ؛ يذنبوا أن عباده من حيبأو  املعاصي حيب ربنا نإ معناهده مش احلديث و �
،     وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل    سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه    إليهإليهإليهإليه    يتوبوايتوبوايتوبوايتوبوا    أنأنأنأن    وعصواوعصواوعصواوعصوا    أذنبواأذنبواأذنبواأذنبوا    إذاإذاإذاإذا    عبادهعبادهعبادهعباده    منمنمنمن    حيبحيبحيبحيب عز وجل ولكنه

  ..مهما فعلوا ومهما كانت معاصيهم وذنوم   يستغفروه وأن
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  :  قال  � علي عنو �
:  قيل ويتوب، اهللا يستغفر:  قال،  ؟ عاد فإن:  قيل تواب، مفتن كلّ خياركم [

 اهللا يستغفر:  قال،  عاد؟ فإن:  قيل ويتوب، اهللا يستغفر:  قال،  ؟ عاد فإن
  ] ! احملسور هو الشيطان يكون حتى: قال ،  !؟؟؟ مىت حتى:  قيل ويتوب،

 

  :  ريقلت للحسن البص: قال   وعن سعيد اجلريري �
    !؟؟ حىت مىت، مث يذنب مث يتوب، الرجل يذنب مث يتوب، مث يذنب مث يتوب[ 

  " أن املؤمن كلما أذنب تاب قصدي"  ] أرى هذا إال من أخالق املؤمننيما : قال
  

  : البصري  قيل للحسن و �
  !؟نوبه مث يعود، مث يستغفر مث يعوديستغفر من ذ ؟أال يستحيي أحدنا من ربه  [

  ] . ود الشيطان لو ظفَر منكم ذا، فال متَلَّوا من االستغفار:  فقال
  

  


  ..يعني إوعى تملّ أو تيأس  
..  وبتوبتك له بعودتك بيفرح ربنا ..ربنا رمحته فوق ما أي حد يتصور  �

، يختربكه وربنا هتفتن زمال ولكن خلّيك فاكر إنك طول ما إنت عايش
  :كما قال تعاىل  .. مبتتبدلش اللي اهللا سنّة
               ﴿ سِبأَح ّاسكُوا أَن النرتقُولُوا أَن يّا ينآم مهونَ ال ونفْتي ﴾ ..  

فاستعن باهللا واشحن قلبك وقوي إميانك علشان تبقى جاهز                  
  !.. ومستعد ألي اختبار

  
٨٠  

  ! ا�)28�7 �0ّ و��5رة
  

  .. اهللا هنبدأ من دلوقيت نستعد يبقى اتفقنا إننا إن شاء  �
  .. قيه اتسع وبقى عندك وقت متاحنظّم وقتك هتال.. حمدش يقول معنديش وقت و

داد لرمضان مناسب كل واحد يقعد مع نفسه أو يدخل على النت ويشوف جدول استع
  ..له ولظروف شغله 

  

  ، رمضانل خططك حط �
  ، انــرمض يف للجاي مــــــارس

  ، رمضان يف قلبك حال ظبط
  ، كـــــاتـالقــع طـــــــظب

  ، ربك باهللا عالقتك
  ، عالقتك بالناس ، عالقتك بأهلك

  ..إخل  ..... ، للدنيا نظرتك
  

ولو فيه  ، اجلهد تقللهو ، الوقت تنظمه ططألن اخل .. رمضانل خططك حط �
  .. النجاح طريق ترسمه النهاية ويف ،أي خلل أو مشكلة هتوضحهالك 

  ..زي كل سنة  بكل بساطة منا هيضيع وإال.. الصح لرمضان  خطيطالت من فالبد
   :وعلشان كده قالوا يف احلكم  �

  

  !و إما التخليط والتخبيط  ،إما التخطيط 
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وإذا كان التخطيط شرط الزم يف كل أمر يريد االنسان إنه ينجح فيه ، 
ملرحلة كده ننتقل ، وبعد حتديد األهداف املُرادة بدقّة وعنايةفـأساس التخطيط هو 

  .. التخطيط لكيفية حتقيق األهداف دي

  :يعين كل مشروع ناجح البد من توافر شرطان أساسيان فيه 

  ..أهداف ُمحّددة بعناية 
  ..خطة واضحة ا عالم لتحقيق األهداف دي 

ورمضان بالنسبة لنا هو مشروع السنة ، بل فرصة ومشروع العمر، والبد من 
  ..طيط علشان ننجح فيه ونقدر نستغلّه بأفضل صورة 

عدم أو  إما سوء التخطيطهيكون بسبب ، ألن اللي هيضيع منه رمضان وخيسره 
  ! التخطيط له من األصل

وإذا كان التخطيط شرط الزم يف كل أمر يريد االنسان إنه ينجح فيه ،  �
فـأساس التخطيط هو 

التخطيط لكيفية حتقيق األهداف دي
  

يعين كل مشروع ناجح البد من توافر شرطان أساسيان فيه  �
  

B  أهداف ُمحّددة بعناية
C  خطة واضحة ا عالم لتحقيق األهداف دي

 

ورمضان بالنسبة لنا هو مشروع السنة ، بل فرصة ومشروع العمر، والبد من  �
طيط علشان ننجح فيه ونقدر نستغلّه بأفضل صورة حسن التخ

ألن اللي هيضيع منه رمضان وخيسره 
التخطيط له من األصل
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  :واألمور املطلوبة مننا علشان ننجح يف التخطيط لرمضان هي 
  

   :وضوح األهداف: أوال
ومفيهاش غموض ،  واضحة وحمددةا تكون يعين الزم األهداف اللي عايز حتققه

  ... أنا هقرأ قرآن كتري، أو هصلّي كتري، أو هتصدق كتري  يعين متقولش
اللي والكَم اللي هتقرأها فيه،  والوقتاللي هتقرأها ،  عدد األجزاءولكن الزم حتدد 

بعد الظهر أو بني املغرب  عدد الركعات ومواعيدهاهتقرأه يف كل فترة ، وكذلك 
لعشاء أو يف الليل، وكم ركعة هتصلّيها يف كل وقت منها، وحىت الصدقة تكون وا

ومتسيبش املوضوع للظروف ، أو على مدار الشهر ،  حمدد اللي هتتصدق به كل يوم
        ..واألحوال

        
        
        
        
        

  :  إمكانية التحقيق: ثانيا
يعين متحطش أهداف كبرية أوي ومبالغ فيها ، ومش متناسبة مع حالك وشغلك 

  !! هختم القرآن كل يوم  متقولش مثالًفراغك وظروف أسرتك ،  ووقت
هتعجز عن حتقيقها أو عن حتقيق بالتايل و!!  ده هيخلّي حتقيق األهداف مستحيل

        ! فيجيلك إحباط وتالقي نفسك سيبت كل حاجةبعضها 
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  : مناسبة أن تكون أهدافاً

يعين حاجات تستحق أا تسمى 
حاجة سهلة جداً  مشيعين 

  ..!مفيش طموح فيها وال جهد 
وال تكون حاجة قليلة وبسيطة ال تتناسب مع 

  !..عظمة الشهر ومقامه 
الدرجات  أعلى وإمنا شيء عايل يرفعك يف

  ..  

هديف أحافظ على تكبرية  بل تقول.. هديف أصلّي الفروض  يعين مثالً متقولش
  .. بإذن اهللا شان آخد براءة من النار ومن النفاقعلاالحرام طول الشهر 

  

أن تكون أهدافاً: ثالثا
  

يعين حاجات تستحق أا تسمى  �
يعين  أهداف ،

مفيش طموح فيها وال جهد 
وال تكون حاجة قليلة وبسيطة ال تتناسب مع 

عظمة الشهر ومقامه 
وإمنا شيء عايل يرفعك يف

 اإلمياين واملستوى
  
يعين مثالً متقولش �

االحرام طول الشهر 
  
        
        
        
        
        
        
        

  
٨٤  

  : وضع اخلطط الالزمة لتطبيق األهداف: رابعا
        :منها..  والبد من توفر أساسيات يف اخلطط املوضوعة

        

      :أـ مناسبة اخلطة للهدف
  

من املعروف إن أهداف الناس خمتلفة ، 
ومقاصد رمضان كتري جداً ، ومثراته متنوعة 

وعلشان كده بتختلف األهداف على ، وغزيرة 
حسب حاجة اإلنسان هلا أو إرادته ومطلوبه من 

   .. رمضان
مش زي اللي هدفه العتق من النار، مش زي اللي ، اللي عايز التوبة واملغفرة يعين 

كل حاجة من دول املفروض يكون هلا خطة .. عايز حيفظ القرآن أو يتدبره، إخل 
  .. ف الزم تكون متناسبة مع مقصده ومرادهفخطط كل صن..  غري التانية

        
      :ب ـ إمكانية التطبيق

  

فزي ما اهلدف الزم يكون يف املقدرة واالستطاعة ،  فكذلك اخلطة املوضوعة الزم 
وإال كانت خيال ؛ تكون خطة يف متناول إيدك وتقدر تترمجها على أرض الواقع 

الزم يكون  احلفظيف ه بطيء ولكنفمثالً اإلنسان اللي عايز حيفظ قرآن ..  وأحالم
  !! ميقولش هحفظ كل يوم جزءهدفه متناسبا مع حفظه ، 

 ..الزم يكون مناسب ملقدار احلفظ  الوقت اللي هيحدده للحفظ واملراجعةمث 
        !!دقايق  ١٠ميقولش مثالً هحفظ وأراجع يف 
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            :ج ـ اجلدية يف التنفيذ
        

  .. املعاقبة، مث املعاتبة، مث بةاحملاسملَدى تطبيق اخلطط ، مث  املراقبةالبد من 
نفسك وتشوف إنت حققت إيه كل شوية علشان تعرف مدى  تراقبيعين الزم 

 وتعاتبإن أمكن ،  وتعوضهنفسك عليه،  حتاسبالتزامك ، ولو لقيت تقصري 
        ،ولو لقيت نفسك بتتمادى يف التقصري .. نفسك على التقصري والتفريط  

  ..ضباط وااللتزام باخلطة املوضوعة تلزمك باالنحتط عقوبات 

  
 

،        حاول تبدأ خطوة خطوة.. يف تنفيذ أي خطة  تستمر تعرف شانلعو �
  .. بالتدريج تزيد هدف كل يف اجلهد كميةوختلّي 

   ..ــــــداً م جــــــــر مهــــــــدريج أمــــالت
 أو الكم زود ابتدي..  عليها بالتعود حتس ما أولو

  .. د ما توصل لغايتك ومرادكحل الكيف
  

املفروض من دلوقيت من قبل رمضان يبدأ يظبط ، وأي حد بينام كتييييري  �
، ويقلل عدد ساعات النوم تدرجيياً  مواعيد نومه

نظّم مواعيد نومك من .. حلد ما يوصل للمطلوب 
وإال هتالقي الدنيا يف رمضان كلها ملخبطة دلوقيت 

  ! معاك
  

  

  
٨٦  

  

  ٤/٤/٢الخطة 
Plan ٤/٤/٢  

  

والكرات الطويلة ! ثبت بالتجربة إن اللعب العشوائي نادراً ما بيجيب اجوان   #
وعلشان كده األندية بتجيب مدربني أجانب وتدفع هلم .. غالباً من نصيب املدافعني 

، يقدر الفريق من خالهلا يعمل  علشان يعملوا خطة لعب صح، فلوس قد كده 
يف نفس الوقت يعرف يدافع صح وحيمي مرماه هجمة منظمة وجييب أجوان ، و

  ..وإال من غري خطة هيبقى املاتش كله فوضى وريج ... فيتحقق الفوز 
  

ألن اللي هيرتل وإحنا بإذن اهللا الزم نكون جمهزين خطة صح لرمضان، �
وهيعدي عليه نص رمضان وهو لسه  !رمضان من غري خطة هيالقي نفسه تايه 

   !؟؟..بيقول أعمل إيه 
  

، واهلدف منها إا  ٤/٤/٢وإن شاء اهللا يف رمضان هنحاول نفذ خطة  �
تساعدك يف تنظيم اليوم وتسهيل حتضري جدول أعمال يومي واحلفاظ على الوقت 

  ..من الضياع 
  

ساعات نوم، ألن النوم أكتر من  ٦ساعة، هناخد منهم  ٢٤إحنا عندنا اليوم  
  ..كده يف رمضان يبقى خسارة 

ساعات شغل للموظفني ، ألن مواعيد الشغل يف  ٥اعات النوم هناخد وجبانب س�
ساعة رايح وساعة ، ، وهنقول ساعتني كمان مواصالت  ٩رمضان بتبدأ من الساعة 

 ١٤يبقى كده استهلكنا من اليوم .. ونص ساعة فطار ، ونص ساعة سحور .. جاي 
  ..ساعات  ١٠ويتبقى عندنا .. تقريباً ساعة 

  



  
٨٧  

  .. ٤/٤/٢: دول هنقسمهم العشر ساعات  �
  .. وساعتني بعد العشاء.. ساعات بعد العصر  ٤و.. ساعات بعد الفجر  ٤

  

ومفيش أي حد هيقدر يقدم جدول تفصيلي ويفرضه على أي حد تاين ، ألن كل 
واحد مننا له ظروفه الشخصية واألسرية واالجتماعية اللي بتختلف عن التاين ، 

  ..علشان نستغل به الوقت املُتاح بتاعنا ولكن ممكن نقدم نظام استرشادي 

  

  
  

   }"ص٧:ص٣"ساعات بعد الفجر  ٤{ : أوالً 
  

 صباحاً ، فإنت ٣لو قولنا إن الفجر بيأذن حوايل الساعة  � "ص٥.٣٠:ص٣"

املفروض تكون صاحي من قبلها طبعاً وتكون جمهز نفسك وترتل قبل األذان علشان 
  ..تلحق غنيمة كل صالة 

تقول أذكار الصباح وتذكر ربنا عموماً  هتفضل قاعد يف املسجدجر بعد صالة الف -
  أو تقرأ ورد القرآن حلد الشروق 

بنية ثواب حجة  هتصلّي ركعتنيدقيقة ،  ٢٠وبعد شروق الشمس بربع ساعة أو 
  .وعمرة تامة

  

علشان تعرف  قسط من النوموقت راحة ، حاول تاخد فيه  � "ص٧:ص٥.٣٠"
  ..يومك بعد كده تروح شغلك نشيط وتواصل 

  

كل واحد .. ده وقت مفتوح تروح فيه كليتك أو شغلك أو تذاكر  � "ظ٢:ص٧"
  .. حسب ظروف حياته

  
٨٨  

ده وقت راحة بعد ما ترجع من شغلك ، أو بعد ما ختلص  � "ظ٣.٣٠:ظ٢"
وده هيفرق  ..وقت القيلولة  قسط من النوممذاكرتك ، هتحاول تاخد فيه برده 

  .. معاك بعد كده جامد
  

  

  }"م ٧.٣٠: ظ ٣.٣٠"ساعات بعد العصر  ٤{ : ثانياً 
  

هتتوضا وترتل تصلّي العصر وحتاول تكون يف املسجد من قبل األذان زي ما تفقنا  -
، ممكن  هيبقى قدامك وقت كويس ممكن تعمل فيه حاجات كتري جداً، وبعدين 

تراويح، تقعد يف املسجد وتقرأ الورد وتراجع تفسري اجلزء اللي هي هتسمعه يف ال
ممكن تذاكر ساعة، ممكن تساعدي والدتك يف شغل البيت وحتضري الفطار ، 
ممكن تشارك يف أي نشاط خريي وتزوع شنط أو جتهز افطار صائمني أو توصل 

  ..مساعدات للمحتاجني ، قدامك حاجات كتري ممكن تعملها 
الناس تفطر عليه  تروح املسجد وتاخد معاك مترحلد قبل املغرب بنص ساعة ،  -

، هتفطر  تفضل تدعي ربنا حلد أذان املغرب، وتقعد تقول أذكار املساء وبعدين 
  ..على التمر وتصلّي املغرب يف املسجد 

  

  ..تكمل فطارك يف البيت  � "م٨:م٧.٣٠"

  

الوقت ده بعد الفطار معظم الناس بتغفل عنه وبتضيعه يف  � "م٩:م٨.٣٠"
، فحاول تستغلّه يف إنك ترتل بدري  -ريب إال من رحم-الكالم أو قدام التليفزيون 

     :  �للمسجد وتقرأ ورد قرآن أو تذكر ربنا ، وتاخد نية حديث الرسول 
  ..رواه مسلم  )  عبادة يف اهلرج كهجرة إىلّ (



  
٨٩  

  

  ساعتين بعد العشاء { : ثالثاً 
  }" ص٢.٣٠:ص١.٣٠"   و   "  م١٠:م٩"

  

  ..ساعة تصلي فيها التراويح  � "م١٠:م٩.٣٠"

  ..فترة نوم  � "ص١.٣٠:م١٠.٣٠"

   ..ساعة قيام ليل  � "ص٢.٣٠:ص١.٣٠"

   ..سحـــــور  � "ص٣:ص٢.٣٠"

  

  
  

                        .. والزم طبعاً علشان تكون مستعد صح ألي ظروف حتصل يف أي وقت  �
والزم تكون جاهز وعندك دكة احتياطي مستواها  ..الزم يكون عندك خطة بديلة الزم يكون عندك خطة بديلة الزم يكون عندك خطة بديلة الزم يكون عندك خطة بديلة 
  .. نصر أساسي عايل تقدر تعوض غياب أي ع

  

بل جعل لنا .. بنا أَنه مل جيعل شئ واحد بس هو اللي يرضيه   ومن رمحة ربنا 
أنواع كتري من العبادات وفتح لنا أبواب كتري من اخلري والطاعات الختالف طباعنا 

عبادات بدنية وميولنا ونفوسنا علشان كل واحد ينهل منها ما يستطيع ، فعندنا 
  .. ومالية وقولية وقلبية

  

     بالتسابق إليها مجيعاً ،  أمرنا ربنا ويف نفس الوقت مع التنويع ده ،  �
  . .عمله فكل اللي تقدر عليه ت  .. وعدم التفريط يف شيء منها

والتنوع ده بيساعد على الثبات والزيادة وعدم الفتور واملَلل يف طريقنا هللا عز وجل 
  ..ة در من ثواب األعمال املختلفوالفوز بأقدر ق

  
٩٠  

إال الصيام والقيام و قراءة ولألسف بعض الناس مش بيشوف يف رمضان  �
فإذا ربنا مل يفتح عليه يف احلاجات دي يقولك أنا أصالً منفعش ورمضان  !! القرآن

  !!ع عليا ومش عارف أعمل أي حاجة ضا
ممكن تكون نظرتنا هلا إا صغرية ،  ونسي صاحبنا إن فيه حاجات كتري جداً

زي صدقة ..  كن تنقل العبد وتاخده من آخر الصف إىل أوله يف حلظةمم ولكنها
.. سد جوع مسكني .. سر حمدش يشوفها من الناس ، وملسة حنان على رأس يتيم 

صربك على جهل .. سكوتك عند الغضب ابتغاء وجه اهللا... مساعدة لكل حمتاج 
خلوة مع .. ريض عيادة م.. تبسمك ىف وجوه الناس .. الناس وعفوك عند املقدرة 

  ..تفطري صائم ولو بتمرة .. نفسك تتدبر فيها وتبكي من خشية اهللا 
زي سالمة الصدر أو إخالص أو خشوع أو خوف أو رجاء أو توكل أو  عمل قلبأو 

وغريها من األعمال القلبية اللي ممكن ثواا يفوق ... رضا أو حسن ظن باهللا 
  .. ثواب كتري من األعمال الظاهرية

  

مليان أبواب للخري كتري جداً ال حصر مليان أبواب للخري كتري جداً ال حصر مليان أبواب للخري كتري جداً ال حصر مليان أبواب للخري كتري جداً ال حصر الصة إن الطريق لرضا ربنا وطاعته اخل �
  .فقط ونوع علشان تستفيدوالقرآن فبالش توقفها إنت على الصالة .. هلا بفضل اهللاهلا بفضل اهللاهلا بفضل اهللاهلا بفضل اهللا

  :  يف زاد املعاد  كما يقول االمام ابن القيم �وهو ده كان حال نبينا 
فكان يكثر .....  واع العباداتواع العباداتواع العباداتواع العباداتاإلكثار من أناإلكثار من أناإلكثار من أناإلكثار من أنيف شهر رمضان  �وكان من هديه [ 

الصدقة واإلحسان وتالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف، وكان خيص رمضان 
من العبادة ما ال خيص به غريه من الشهور، حىت إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر 

  ] ....ساعات ليله واره على العبادة 



  
٩١  

  


.ات �&�.	  �>-�  
  

B واحتسبه هللا ، حىت نومك ، مذاكرتك ، أكلك ،  لجدد نيتك قبل أي عم  ،
 قلبك على لفعله دفعتك يلال األسباب مرر ،تبدأ يف أي عمل  ما قبليعين  ..شغلك 

وكل ما تزود وتعدد النوايا أكتر ، كل ما يكتر الثواب ..  احتساب النوايا ده كرت ..
  ..بإذن اهللا  لإلخالص أرجىويكون العمل 

  

C ـ ال زالزم تكون جمهTo Do List كل واكتبها أهدافك على زركّ .. بتاعتك 
وأرشحلك برنامج  برنامج، أي يف املوبايل على اكتب .. شغلك مهام مع الصبح يوم

Any do     ،وعمل ترتيبها و املختلفه مهامك تنظيم يف يساعدكه مفيد تطبيق 
  .. البساطة هىمبنت و تعقيد بدون لكنو فرعية ملهام مهمه كل وتفصيل،  هلا منبهات
 لو حبذا ياو..  إارده تعملها عاوز اللي احلاجات يهإ ةعادي نوتيف  حىتاكتب 
 أوي مهم.. متنساش  شانلع يوم كل بتشوفهواضح  مكان يف وتعلقها ورقه يف تكتبها

فوت تممكن و،  الوقت مع هينسيك انشغالك نأل،  متنساش شانلع نفسك ذكّرت
 ةالبسيط احلاجات تعمل نكإ ةفرص فيه لو و..  لكبا واخد مش نتإوحاجات كتري 

  .جدا باالجناز هتحسأو وإنيت يف املطبخ،  املواصالت يف نتإو جدولك من
 لو حصلّك طارئ أو أي ظروف مفاجأةمرِن يف تغيري خططك اليومية  حاول تكونو

  ..زي ال قدر اهللا مرض أو شغل أو زيارة أو سفر أو غريه .. 
  

D مش منبه واحد  ااتاااك الزم تكون مظبط هلا منبهااااكل مواعيد نوم ، !!    
  !!!متضحكش على نفسك  !! مفيش حاجة امسها هنام وهعرف اصحى من غري منبه

  
٩٢  

تقوم من على السرير وتصور  ملا غري مبتتقفلش للموبايل منبهاتبرامج  فيهو �
 حمتاجه بصرية ةعبل أو حسابية مسأله بتحلالثالجة مثالً ، وفيه مبيقفلش غري ملا 

  ..خليك تصحصح أو غريه من احلاجات اللي هت تركيز
    Puzzle Alarm Clockأو أو أو أو     Sleep If U Canعندك برامج كتري منها 

 Alarm Clock for Heavyأو أو أو أو     Sleep as Androidأو أو أو أو 

Sleepers     .. ل أي حاجة من الربامج ديعلشان مش كل شوية تكتم املوبايل  مح
  !يع منك كل اللي إنت خمطط له وتروح عليك نومة ويض

  
  

E ، بدري الصبح عملهاحاول تبدأ بيها وت احلاجات املهمة يف جدول أعمالك 
 وراك إنك هتحس مش و اليوم باقي جداً هترتاح..  األصعب أو األهم هي وتكون

 استراحة وخد ةمهم حاجات تالت أو حاجتني بأهم يومك إبدأ..  كتري حاجات
  ..تتخيل مما أبسط هيبقى ليوما باقي.. بينهم ةقصري

  
  

 F خصصة لألذكارجلسة الشروق اللي هي بعد الفجرمش جلسة حكاوي  م
كان شيخ اإلسالم ابن تيميه إذا قضى صالة الصبح،  ..وحواديت مع أصحابك 

  ..محرابه حىت الضحى، وال يلتفت أقبلَ بوجهه إىل احلائط يف 
، ال نوع االنشغال بشيء غري األذكارفممفإذا جلست يف املسجد بعد صالة الفجر، 

  ..تلتفت، وجه وجهك إىل احلائط ، وردد األذكار، واقرأَ وِردك من القرآن

  
  

G  إىل ساعة بربع الشمس شروق بعدوقتها من  و  ..حافظ على صالة الضحى 
  .. ركعات ٨أو  ٦أو  ٤أو  ٢وممكن تصليها  .. دقائق بعشر الظهر صالة قبيل



  
٩٣  

H  وتذكر إن الشئ ..  سواك من دلوقيت وخليه دامياً يف جيبك أو شنطتكاشتري
يرضى عنك   الصغري ده اللي كتري من الناس بيغفل عن فضله ، سبب يف إن ربنا

  ..رواه البخاري  » السواك مرضاة للربالسواك مرضاة للربالسواك مرضاة للربالسواك مرضاة للرب «:  �كما أخرب النيب 

  

I اس وإنت يف املواصالت أو يف الشغل هتالقي ناس بتتكلم عن املسلسالت ون
ولو ..  سيبك من الناس كلها وركّز يف شغلكمشغلة أغاين وناس بتقرا األخبار ، 

  .. كنت فاضي أثناء الشغل اشغل وقتك بالقرآن أو الذكر

  

J  وكان ،  املفروضة بالصلوات مرتبطة ليال املؤكدة السننالسنن الرواتب وهي
 ٢.. بعده  ٢الظهر و لقب ٤.. قبل الفجر  ٢: وهي ..  دامياً بيحافظ عليها �النيب 

ودول لو حافظت عليهم لك ثواب قصر يف اجلنة كل .. بعد العشاء  ٢و.. بعد املغرب
  :   �ويفضل إنك تصلّي السنن البعدية يف البيت حلديث النيب  ..ختيل ؟  ! يوم
صالة الرجل تطوعا حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس مخسا ( 

  ..صلّيها يف اجلامع يبقى تولو مش هتعرف أو هتنسى ،  .. باينصححه األل )وعشرين
  

 Kقبل  ٢و.. قبل العصر  ٤و ..  ٢ بدل الظهر بعد ٤تشمل  السنن غري الرواتب
  ..حاول تدرب نفسك على إنك تصلّيهم وتاخد ثوام . .قبل العشاء  ٢و.. املغرب 

  

L  قك وخيلّي،  والعشاء املغرب بنيلو قدرت تغتسلبنشاط  ك رايح تصلّيهيفو
، ده غري ثواب  وحاول جتدد وضوءك كل شوية هتحس بانتعاش وراحة. .وحيوية 

  ..الوضوء العظيم جداً اللي هتاخده كل مرة 

  
٩٤  

M خلّيك فاكر إنك رايح املسجد تصلي التراويح مش رايح تقعد على القهوة  ! 
ني الركعات ، وبالش االستراحة ب يعين تركّز يف صالتك وحتترم آداب املسجد

 خترج من خشوع الصالة كل شوية و بالشو !!!تقضيها دردشة مع أصحابك 
إال لو ، بني كل ركعتني شوية شاي وشوية قهوة وعصري ومتر هندي تقضيها مشاريب 

  !!علشان تنشط فعالً حمتاجها 

  

N بالش ، تاخد بعضك وعلى البيت جري ،  بعد ما ختلص تراويح متلتفتش حلد
علشان تعرف تنام كويس  وبالش سهر،  مع حد ألنه هيعطلك جامد كالم أو وقفات

  ..وتعرف تقوم الليل وتصلّي الفجر وإنت فايق 

  

O  ، متفوتش ثواب السحور ..  اتسحر ولو على شربة ميهلو مش لك نفس تتسحر
السحور أكله بركة، فال تدعوه، ولو أن جيرع أحدكم  (:  � النيبقال  ..العظيم

  ..  صححه األلباين)  ن اهللا عز وجلّ ومالئكته يصلون على املتسحرينجرعة من ماء، فإ

  

P له  للناس إلحسانار علىف ، شهر رمضان يف تاين طعمواحبث الفقراء، دو 
 طول همتناعاو ،حاجتهم سدحاول تسعى يف و واليتامى، واملساكني، األرامل، عن

  .. الشهر

  

Q فاألفضل..  رمضان يف متاماً نعهمتومش هتقدر  التليفزيون هواة من نتإ لو 
 اإلعالنات شانلوع. . حمدد وقت يف ةمفيد ةحاج على تتفرج إنك خطة تعمل إنك

 على من احللقات ترتل إنك زي تانيه بدايل يف رفكّممكن ت،  وقتك من تاكله
  ..اليوتيوب على عليها تتفرج أو االنترنت



  
٩٥  

��D�א�W+��'�Mن���� �
  

  ..اتنا وأمهاتنا الفضليات أما بالنسبة لبناتنا وأخو �
  

بندعيلهم ربنا حيفظهم ويبارك يف عمرهم وجيازيهم كل خري على بندعيلهم ربنا حيفظهم ويبارك يف عمرهم وجيازيهم كل خري على بندعيلهم ربنا حيفظهم ويبارك يف عمرهم وجيازيهم كل خري على بندعيلهم ربنا حيفظهم ويبارك يف عمرهم وجيازيهم كل خري على  : أوالً�
وكفاية إم مع صيامهم ..  اهود اللي بيبذلوه يف العطاء لكل بيت وكل أسرةاهود اللي بيبذلوه يف العطاء لكل بيت وكل أسرةاهود اللي بيبذلوه يف العطاء لكل بيت وكل أسرةاهود اللي بيبذلوه يف العطاء لكل بيت وكل أسرة

بيكونوا شايلني شغل البيت كله ، ده غري اللي عندهم أوالد ومطلّعني روحهم ، ده 
  ..اللهم آمني .. ربنا يقويهم ويكون يف عومـ ف !حلياة الصعبة غري باقي ظروف ا

  

نبشرهم ونفرحهم بثوام العظيم وأجرهم على كل حاجة عايزين  :ثانياً  �
، ألن كتري من أخواتنا بيزعلوا جامد على الوقت اللي بيضيع يف بيعملوها يف البيت 

ده ممكن ..  بالعكس متاماً..  بنقوهلم ده مش وقت ضايع اطالقاً.. املطبخ والبيت 
يكون كل حلظة من الوقت ده عبادة كأنك بتقرأي قرآن أو بتصلّي ، بل إن ثواا 

وده بكل بساطة عن طريق إنك .. ممكن يكون أكرب من ثواب عبادات تانية كتري 
وبإذن اهللا هتالقي ..  جتددي نيتك كل شوية وحتتسيب كل اللي بتعمليه هللا عز وجلجتددي نيتك كل شوية وحتتسيب كل اللي بتعمليه هللا عز وجلجتددي نيتك كل شوية وحتتسيب كل اللي بتعمليه هللا عز وجلجتددي نيتك كل شوية وحتتسيب كل اللي بتعمليه هللا عز وجل

  .وجمهودك يف شغل البيت واملطبخ يف موازين حسناتك يوم القيامةكل تعبك 
  

ومنها على سبيل ومنها على سبيل ومنها على سبيل ومنها على سبيل .. .. .. .. فعايزينك تعددي النوايا علشان تاخدي أكرب قدر من األجر فعايزينك تعددي النوايا علشان تاخدي أكرب قدر من األجر فعايزينك تعددي النوايا علشان تاخدي أكرب قدر من األجر فعايزينك تعددي النوايا علشان تاخدي أكرب قدر من األجر  �
  ::::املثال ال احلصر املثال ال احلصر املثال ال احلصر املثال ال احلصر 

 من ينقص ال أنه غري أجره، مثل له كان ،صائماً فطر من«نية تفطري الصائمني 
  .. صيامه أجر أسرتك ىف فرد كل عن تاخدى، يعين ه »شيء الصائم أجر

ة نفع الناس وادخال السرور على قلوة اطعام الطعام ، ونية الرب .. م ومنها نيوني
وغريها من النوايا .. بالوالدين والزوج ، ونية إعانة األهل وتقويتهم على عبادة اهللا 

  ..اللي ممكن حتتسبيها بإذن اهللا الطيبة 

  
٩٦  

  


،  � ايز أقدمهالك هدية يا أخيت هي حديث للرسولوالبشرى اجلميلة اللي ع 
فرتلنا ، يف السفر فمنا الصائم، ومنا املفطر  �كنا مع النيب : قال �عن أنس 

 ،يوما منزِالً حارا، وأَكْثَرنا ظال صاحب الْكساءِ، ومنا من يتقى الشمس بيده 
  :  �فَضربوا األَبنِية وسقَوا الركَاب، فقال النيب  فَسقَطَ الصوام وقَام الْمفْطرونَ

  .متفق عليه )  ذَهب الْمفْطرونَ الْيوم بِاألَجرِذَهب الْمفْطرونَ الْيوم بِاألَجرِذَهب الْمفْطرونَ الْيوم بِاألَجرِذَهب الْمفْطرونَ الْيوم بِاألَجرِ    (
ذهب .. " يوم بأجر يزيد على أجر الصائمنيذهب املفطرون ال: واملعىن هنا 

عمل متعدياً وكلما كان نفع ال،  ألن أجر العامل بقدر عمله" املفطرون اليوم باألجر
وبكده يا أخيت يكون ليكي أجر ..  كان أكتر يف األجر ، الرتباطه مبصاحل اخللق

  .. ؛ ومعاه أجر القائم على الصائم صيامك
  

 الذكر كثرة وهى؛ "  سهلةال الغنيمة " يف تستغلي الوقت ده وكمان تقدري �
  ..املطبخ طول ما إنيت بتشتغلي يف البيت أو  والدعاء واالستغفار والتسبيح

  
،  تشتري حاجة رمضان اللي ممكن تتخزن مجمعة من أول الشهرياريت  : ثالثاً �

لو تقدري مش كل يوم ترتل السوق وترجعي مرهقة وتعبانة وتضيعي وقت ، وكمان 
بدل ما تضيعي وقتك يف اللف على املعارض واحملالت  تشتري لبس العيد واحتياجاته
  ..لي املفروض ميضعش منهم أي حلظة ال يف العشر األواخر من رمضان

  
..  يكون فيه اعتدال وتنويع يف حتضري األكلحاويل على قد ما تقدري   :رابعاً  �

وخلّي اللمسات النهائية قبل املغرب بربع ، وياريت يكون حتضري الفطار وقت الظهر 
  ، علشان تقدري تستغلي الوقت بعد العصر يف عبادات تانية ساعة 

األكلة اللي عايزة ،  ليوم كله قدام برامج وقنوات وفديوهات الطبخليوم كله قدام برامج وقنوات وفديوهات الطبخليوم كله قدام برامج وقنوات وفديوهات الطبخليوم كله قدام برامج وقنوات وفديوهات الطبخوبالش تقضي اوبالش تقضي اوبالش تقضي اوبالش تقضي ا
  ... تتعلميها يبقى من قبل رمضان علشان حتافظي على وقتك



  
٩٧  

إنك تأخري الصالة عن مش معىن إنك مش بترتيل تصلي يف املسجد   :خامساً  �
قي وفجأة تال، حلد ما حتضري األكل وتشطّيب املطبخ وختلصي اللي وراكي ،  وقتها

  !!ن العصر بيأذن والظهر راح منك أذا
وقتها على الصالة: "قالف اهللا؟ إىل أحب العمل أي:  � النيب ألس "..  

يعين األفضل طبعاً واللي ربنا بيحبه إن وقت األذان تكوين جمهزة نفسك وقاعدة 
  ..على سجادة الصالة 

  
    أثناءأثناءأثناءأثناء    املرتليةاملرتليةاملرتليةاملرتلية    ااااجباجباجباجباواواواوا    بكلبكلبكلبكلحتاول وجتتهد إا تقوم حتاول وجتتهد إا تقوم حتاول وجتتهد إا تقوم حتاول وجتتهد إا تقوم اللي عندها أوالد   :ساً ساد �

  .. وتعرف تتلذذ ا العبادة يف نومهم فترة لتستغعلشان  ؛ األوالداألوالداألوالداألوالد    استيقاظاستيقاظاستيقاظاستيقاظ
  

العزومات والزيارات يف رمضان حاجة مجيلة جداً ومن صلة الرحم   :اً سابع �
ا، وكذلك بتزو د الود واأللفة بني الناس ، ولكن ياريت بالش التوسع اللي مطالبني

  !بالش مهرجان األكل اللي بنشوفه يف العزومات !!يف الوالئم 
  

وشاغلة ،  أسبوع بتحضري هلاقبلها ببالش علشان عندك عزومة تقعدي من و �
  وتضيعي منك حاجات تانية غالية أوي كان ممكن تعمليها وقتك ومهًك وتفكريك كله

  

ل اللي ك" القعدات البناتيتية"و" اجللسات النسائية"من  واحذري كل احلذرواحذري كل احلذرواحذري كل احلذرواحذري كل احلذر �
الكالم فيها فالنة قالت وفالنة عملت وفالنة 

  !!!اختانقت مع خطيبها وفالنة جوزها ضرا 
وغالباً مش هتخرجي منها غري بغيبة ومنيمة 

  !!!وتان وكالم يف أعراض الناس 
ويبقى بتضيعي صيامك وتفرطي يف ثواب كل 

  !!عباداتك علشان حاجة متستاهلش 

  
٩٨  

  

 ال نارب نإ ولكن الشك .. مستقطع وقت رمضان يف والنفاس احليض  :اً ثامن �
.. معرفناش  أو ده من احلكمة عرفنا سواء ، عباده صاحل يف وهو إال أمر يشرِّع

  :   �فياريت تتفاءيل وبالش تكتئيب ، وأبشري حبديث النيب 
 رواه البخاري ) حيحاًص قيماًم يعمل كان ما مثل له بتكُ،  سافر أو العبد مرض إذا (

  .بفضل اهللا يعين لو استحضريت النية هتاخدي ثواب كل اللي كنيت بتعمليه قبل كده
  

وحىت يا أخيت لو كنيت تركيت الصالة والصيام  �
، فعندك عبادات تانية كتري جداً 
متاحة ، زي الذكر والدعاء وقراءة 
القرآن والصدقة واطعام الطعام 

وغريها من .. وتفطري الصائمني 
  ..التقوى  أبواب الرب و

  ..ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبشـ ف �
  

  
  
  

  

        
  

  



  
٩٩  

  

  ! كارت أحمر

Red Card !  

يعين فيه جرمية شنيعة إنت ! يعين أشد عقوبة يف املباراة ! طرد = 
ومستحيل اجلرمية دي تعدي بدون عقوبة رادعة علشان تكون عربة 

ويف شهر رمضان بقينا نشوف مصايب وكوارث وجرامي لألسف الشديد بقت 
جرائم رمضان عقوبتها صعبة ! منتشرة بني الناس والزم ياخدو عليها كروت محرا 

  !!!أوووي يف اآلخرة ، وده ألا متعمدة مع سبق االصرار والترصد 

  :ومن بعض أشكال اجلرائم دي 

 rر عمدًا يف نهار رمضان اإلفطا: الجريمة األو!!  

  !! رمضانرمضانرمضانرمضان    يفيفيفيفوأكرب جرمية ترتكب وأكرب جرمية ترتكب وأكرب جرمية ترتكب وأكرب جرمية ترتكب     مصيبةمصيبةمصيبةمصيبة

 ارعز  يف الشارع يف بالسيجارة ماشي
  !!!!، ويقولك أصلي ضعيف قدام السيجارة 

   بياكل يف ار رمضان الكافيتريا على قاعد
   !!!!!!أوي  صل اجلو حرويقولك أ ساقعة

  

= كارت أمحر �
ومستحيل اجلرمية دي تعدي بدون عقوبة رادعة علشان تكون عربة .. ارتكبتها عمداً

  ..!!! للغري
ويف شهر رمضان بقينا نشوف مصايب وكوارث وجرامي لألسف الشديد بقت 

منتشرة بني الناس والزم ياخدو عليها كروت محرا 
أوووي يف اآلخرة ، وده ألا متعمدة مع سبق االصرار والترصد 

  
ومن بعض أشكال اجلرائم دي 

  

 rالجريمة األو
  

مصيبةمصيبةمصيبةمصيبةأخطر أخطر أخطر أخطر     وديوديوديودي� 
  

ماشي الشباب تالقي
، ويقولك أصلي ضعيف قدام السيجارة وفرحان رمضان
قاعد تاين وشباب

ساقعة حاجة بيشرب أو

        

  
١٠٠  

أيام بس  ٨ صام إنه بيقوله الشغل يف زميله إن لبيقوو أحد الشباب كان بيحكي �
  !!! فطرهم والباقيمن رمضان 

  !!!!!وشاب تاين بيقول أنا مش هصوم السنة دي علشان االمتحانات  �
   !معقول وصلنا للمجاهرة بالشكل ده ؟! معقول ؟!! إيه ده ؟

  !! راجعون إليه وإنا هللا إنا !!! دجب كارثة حاجةدي 
  

  ..ومكبرين دماغكم  عادي وفاكرينه ده باملوضوع بستهينوا ياللي شباب يا �
  !!ني إيه تفطر في نهار رمضان ؟إنت عارف يع �

�R�-�$&���Xم��L*���X���+�Z5",א[ن�א�Xع���7م��*�]א�>>>� �

���ME@�G+?�*����X+��د-�!���$&>>� �
 دينك خمس تضيع إيه اللي يستاهل يف الدنيا دي كلها إنك !!!؟؟ يهإ وعلشان �

  !؟؟؟ إليه يكون ما أحوج إنت الصيام اللي ثواب يف وتفرط ربك وتغضب
  

��^�_OHع��`�ًא،�א���c��?���d+ع��`�א��>� �
  

  !تعالوا نشوف الوعيد والعذاب اللي ربنا أعده للي بيفطر عمداً يف ار رمضان  �
  :يقول  �سعمت رسول اهللا  :قال �امة عن أيب ام  -  

: بينما أَنا نائم إِذْ أَتانِي رجالن، فَأَخذَا بِضبعي، فَأَتيا بِي جبال وعرا، فَقَاال[ 
 دعاص ،فَقُلْت : يقُهي ال أُطفَقَاال، إِن : لَك لُههسنا سإِن ، تى إِذَا كُنتح تدعي فَصف

قُلْت،ةيددش اتولِ إِذَا بِأَصباءِ الْجو؟ قَالُوا: ساتواألَص هذا هارِ: ملِ الناءُ أَهوذَا عه  



  
١٠١  

تسِيلُ أَشداقُهم ، مشقَّقَة أَشداقُهم، معلَّقني بِعراقيبِهِمفَإِذَا أَنا بِقَومٍ  ،ثُم انطَلَقَا بِي 
  صححه األلباين ]  هؤالءِ الَّذين يفْطرونَ قَبلَ تحلَّة صومهِم: قَالَ، من هؤالءِ؟ : لْت، قُدما

  .أي يفطرون قبل وقت اإلفطار" : قبل حتلة صومهم"
 احلديث ده دليل على عظم ذنب من أفطر يف ار رمضان عمداً من غري عذر ،�

 ، إفطارهم وقت قبل بدون عذر طرينفاملُ عذاب يرى �النيب  جعل ربنا  �
  !! اتيئاهل أبشعهيئة من و صورال أقبحصورة من  يف �النيب  فرآهم

 ، يف نار جهنم ذبيحته اجلزار يعلق كما بعراقيبهم معلقني شافهم �النيب  �
  ..!!! منها عمال يرتف والدم ، أشداقهم تـَّشق وقد !! لتحت وراسهم لفوق رجليهم

  

  !االفطار معاد قبل أفطر بس صام ليال عقوبة دي �

  !!!؟؟؟ أصالً بيصوم مش اللي بعقوبة بالكم ما �
  

  : ر هوعذ غري من رمضان يف الفطرالزم تعرفوا إن ..  يا شباب ويا بنات �

F_/X��+�Ge�/X�A�$f	�8@��א�g0�T$ًאوذ�>  
 

  :كتابه الكبائر يف   لذهيبقال اإلمام ا �
  

  ]  خصةر وال عذر بال مضانر إفطار:  العاشرة الكبرية [
  :أيضاً  قال و �

  

 الزاين من شر أنه،  عذر غري من رمضان صوم ترك من أن قررم املؤمنني وعند[ 
  ] !! واالحنالل الزندقة به ويظنون ،إسالمه يف كّونشي بل ، اخلمر ومدمن

  
١٠٢  

 وعندهم سنة ٨٠و ٧٠ عمرهم يلال الناس يالقي ملا واهللا بيستعجب
صحتهم و الورد زي اللي وشبابنا..  بيصوموا، ورغم كل ده  والسرطان

  !!!!!!الواحد مش عارف يقول إيه واهللا  !!! بيفطرواما شاء اهللا زي الفل 

  
     !! مكنتش أعرف إن الموضوع خطير كده

  !؟؟؟إزاااااي  أعمل إيه دلوقتي؟ وأكفَّر عن ذنبي ده

 اللي على وتندم ، هللا نصوح توبة تتوب : أوالً : هقولك �
ندم جبد ده ندم شديد من قلبك ،  عملته نتإ

 تاين كده هتعمل مش اهللا بإذن نكإ وتنوي.. 
 واالستغفار الصاحلة عمالاأل من وتكثر .. بداًأ

  ..على قد ما تقدر 
 بقضاء عليك ، رمضان انتهاء بعد : ثانياً

  ..كلها  أفطرا اللي ياماأل صيام
 حيبه ملا مجيعاً ويهدينا وعنك عنا يعفو وربنا

  .. ويرضاه
  

  

  

  

بيستعجب الواحد �
والسرطان والكلى الكبد

ما شاء اهللا زي الفل 
  
   : هيقول شاب �

  

مكنتش أعرف إن الموضوع خطير كدهبجد طيب أنا 
أعمل إيه دلوقتي؟ وأكفَّر عن ذنبي ده

  

  

  



  
١٠٣  

  

  

   قذرةالوا واقع  فالماأل مشاهدة هي : انيةثال جريمةال
  !! رمضاننهار  يف ةئالسي العادة وممارسة

  

 الفجر وايصلّ بريوحوا كلهم هلهأ إن يقولبو يحكيلي مشكلتهب أحد الشباب كان �
 فالماأل على يتفرج البيت يف ويقعد ميصليش لألسفو،  وراكم جاي ناأ يقوهلم وهو

   ! دقايق صيام ٥قذرة من بعد أذان الفجر وهو لسه مكملش ال
 دي البالوي على تاين يتفرج يقعد ناميني ومها الظهر ويرجع الشغل يروح وبعدين

  !!! بالساعات
  

بيقول إنه  ولكن،  ةئالسي عادةال عن نفسه ميسك حاولبيقول إنه بي تاين وشاب �
 بيقعمش بيقدر يغض بصره ، وجمرد ما بريجع البيت  سفلأل بيرتل اجلامعة و

  !!! رمضان ار يفكمان  مرة من كترأو فيها
  

  !إيه الحل ؟؟ ؟؟ العمل يهإ ترى يا �
  

اللي مها حالل  والشرب كلاأل..  احلالل عن بتصوم نتإ  : أوالً� : هقولك �
 مش ذلك ومع. . وتشرب تاكل وتقدر ومفيش أي حد شايفك قدامك وابيبقأصالً 
      .. تقدر تتحكم يف نفسك طول اليوم وبرغم شدة احلر والعطش بو .. بترضى

  !!تضعف ؟؟بليه  .. قوية جداً بفضل اهللا رادةإ عندك نإ دليل وده

  ؟؟؟ كده بسرعة وبتقع دي بالسهولة بتضعفبقى  ليه �
  

 شرف تعرف الاااااااازم!!  تتفرجروح يف ثانية مش كل ما نفسك تقولك قوم اتفرج ت
       ..  ربنا بتطيع كلها والناس رمضان شهر يف نتإ ..! فيه نتإ اللي الزمان
   ! تقرب بتحاول كلها الناس وقت ىف بعيد تكون إوعى ؟؟؟ احملروم نتإ هتبقى معقول
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  ؟؟؟ كده وىأ وحش مش إنت �
 يف الرمحة يحرم والكبري،  خري فيك إنت

  ! شقي حمروم إال رمضان
  !!! منهم إنت تكون فبالش �

  
  !خاف من الفضيحة  ، خاف من غضب ربنا وعقابه �

إنه لو  خلّي بالكبس .. ربنا سترك كتري ، وأمهلك كتري ، وحلم عليك كتري  �
متعرفش إيه اللي ممكن حيصلّك كشف ستره عنك ، ونظر لك نظرة غضب ، 

  ..!!! ساعتها
  

  !!!حد ياخدهالك ويفضحك بيها  Screen Shotاف من ده إنت بتخ �
مش خايف ملا هتشوف يوم القيامة كل أعمالك قدامك متسجلة 

  وتتفضح قدام اخلالئق أمجعني ؟؟ 
  ساعتها هتعمل إيه وهتقول لربنا إيه ؟؟؟ �

  

  

  

 هتبدأ نكإ وتنوي،  فات اللي على وتندم،   هللا التوبة جتدد الزم : ثانياً�
  .. اهللا بإذن جديدة صفحة

  
أفالم  مبشاهدة وأ ةيئس بعادة سواء ملين نزالإ منك حصل لو نكإ وهي : ثالثاً�

 إنك عليك جيبولكن مش هينفع تفطر،  !! بتاعك مياالص فسد كدهلألسف ف ..
  ! رمضان بعد تقضيهبعدين و،  اليوم صيام تكمل
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     !! فايدة مفيش إن تقول كاااااااااااياإ !!! تيأس عىووووووووووإ : رابعاً�
 جاهدت لو ..عمرك يف نفس خرآ حلد مفتوح التوبة وباب رحيمال غفورهو ال ربنا

  ..ويغفر لك هيقبلك وربنا واندم ساعتها يف توب عنك غصب ووقعت نفسك
 قرآن وال تراويح وال صيام نافعلك مش بقى خالص إنك تقولك نفسك وبالش �

 تزود الزم إنت ده .. بالعكس !!! تاين حاجة يأ هعمل وال يهصلّ مش خالص وتقول
  : تعاىل اهللا قال، كما علشان متحي سيئاتك والقرآن والذكر الصالة من
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  ..عملت مهماورجوعك  توبتك هيقبل ربنا إن وتيقن .. وقعت مهما تيأس وعىإف �
  

  ؛  ومنها ..تاين تقع إنك اهللا بإذن متنعك اللي سبابباأل تاخدالزم  :خامساً �
 النت على قاعد نتإ ما طول، ألنك رمضانرمضانرمضانرمضان    يفيفيفيف    خااااالصخااااالصخااااالصخااااالص    النتالنتالنتالنت    عنعنعنعن    إنك حتاول تبعدإنك حتاول تبعدإنك حتاول تبعدإنك حتاول تبعد

  !! ده الفيلم وشوف ،دي وكلم، ده املوقع على دخلأ كبتقولّ نفسك هتالقي
  

  ؟؟؟ حياتك يف شهر النت عن تستغىن هتقدر مش �
 من رمضان فرصة تضيع بالش ! كان ببس يأل مفصول إنه سيدي يا اعترب �

 وجناهد شوية نصرب عايزين !! العيد بكرة بنقول وهتالقينا يوم كام كلها !! يدكإ
  !!!حلد امىت هنفضل يف هلو وغفلة ؟؟ !! نفسنا
وهيقربك  عليك هيفتح ربنا ،فيهم واجتهدت دول يومكام ال صربت لو اهللا وبإذن

 جديد نسانإ وتبقى وهتتغري،  ه من الذنوبمن الذنب ده وغري التوبة وهريزقك منه
  ..   بإذن اهللا

هيساعدك يف إنك تاخد اخلطوات العملية اللي " خليك أسد"وياريت تقرأ كتاب  �
  . هتبعدك عن إدمان الذنب ده بإذن اهللا
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  !! قتل الوقت:  ثالثةالجريمة ال
  

جرمية قتل ال يحاسب "جرمية قتل الوقت هي لألسف الشديد  �
  !!يف أي مكان يف العامل " ها القانونعلي

  

وأصبح البد من التخلص منه بأي "! عدو"الناس بتسعى لقتل الوقت وكأنه أصبح 
لدرجة إن الواحد بقى يشوف  !!مرة  وباللعب مرة وباملسلسالت مرة بالنوم!! طريقة 

خنلّيه يعدي يف رمضان وغري على النت إزاي نقتل الوقت و أسئلة كتريةمواضيع و
  :   كما يقول اإلمام ابن اجلوزي !ولألسف هو ده حال كتيري مننا !  نرمضا

، ؛ إن طال الليل فبحديث ال ينفع رأيت عموم اخلالئق يدفعون الزمان دفعاً عجيباًرأيت عموم اخلالئق يدفعون الزمان دفعاً عجيباًرأيت عموم اخلالئق يدفعون الزمان دفعاً عجيباًرأيت عموم اخلالئق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً[ 
وإن طال النهار فبالنوم ، وهم يف أطراف النهار يف .. أو بقراءة كتاب مسر 

!! جتري م ، وما عندهم خرب فشبهتهم باملتحدثني يف سفينة وهي !! األسواق 
..  ورأيت النادرين قد فهموا معىن الوجود ، فهم يف تعبئة الزاد والتأهب للرحيلورأيت النادرين قد فهموا معىن الوجود ، فهم يف تعبئة الزاد والتأهب للرحيلورأيت النادرين قد فهموا معىن الوجود ، فهم يف تعبئة الزاد والتأهب للرحيلورأيت النادرين قد فهموا معىن الوجود ، فهم يف تعبئة الزاد والتأهب للرحيل

  ]!! فاهللا اهللا يف مواسم العمل ، والبدار البدار قبل الفوات 
  
  

  ؟؟؟معناه إيه وقتك تقتلإنك  قليب حبيب ياإنت عارف �
   !!ر بالبطئ معناه إنك بتنتح !! نفسك بتقتل إنك معناه �

  ! �� ا�!�.ا واآلRرة ���,"���A% Pّ.  إ�P ���اه
  

  :    يقول الدكتور مصطفى حممود �
، راق دم اللحظات، و يسفك العمر، و ييقتل اإلنسان نفسهعار قتل الوقت حتت ش[ 

؛       فُسحة زمنية عابرةفما العمر ىف النهاية إال وقت حمدود ، و ما اإلنسان  إال 
  ] !! مل يبق من اإلنسان أي شئت إذا قُتل
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ورا  نقطة بيرتف وبيتسحب منه دمه واحد لوختيل  �
 مننا بيتسحببقى  حناإ ؟؟ ميوت حلد ما نقطة
   .. ليلة ورا وليلة،  يوم ورا يوم عمرنا
  !!وإنت مش حاسس  منك بيتسحب عمرك �

 

  :  وبيقول دي احلقيقةبيوضح   اإلمام ابن القيم �
الغفلة والسهو واألماين الباطلة ، وكان خري ما قطعه به النوم من قطع وقته يف  [

  !! ] فموت هذا خري من حياتهوالبطالة ، 
  :   ويقول أيضاً �

؛ ألن إضاعة الوقت تقطعك عن اهللا والدار اآلخرة،  ضاعة الوقت أشد من املوتإ[ 
  ]! واملوت يقطعك عن الدنيا وأهلها

  

ن معناه إنك بتضيعي من إيدك فرص مش يا أخيت إنك تضيعي وقتك يف رمضا �
  !! بداًأ تاين هريجع مش عمرك من بريوح يلال اليومده ! هتتعوض تاين 

  

  :   قال اإلمام الغزايل �
، فهو إن ضاع مل يتعلق بعودته أمل، إال الوقتكل مفقود عسى أن تسترجعه [ 

قبل أيامه ولذلك كان الوقت أغلى ما ميلكه اإلنسان، وكان على العاقل أن يست
  ! ال يفرِّط يف قليلها وال كثريهااستقبال الفقري للثروة الطائلة ، 

وكل ذرة .. ون وينس والقدر معهم جاد ، .. ، يلهون  إنَّ شأن الناس يف الدنيا غريب
  ]! من أعماهلم حمسوبة 

  
  

  ؟؟؟ = وال الجاي لرمضان هتعيشإنت  علمأ واهللا �
  ؟؟؟؟؟ = وال تجتهد فيه وهتقدر بصحتك وهتكون
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 رمضان في ده الثانية �
  ! الدهب من غلىأ

ممكن عاقل حد فيه  �
  !يفرّط في الدهب ؟؟

  

ممكن يفضل حزين ومتضايق ،  جنيه ١٠٠ منه ضاع مننا واحدأي  لوإحنا  ده �
مش  النهاية ويف،  يوم وراه يوم منك بيضيععمرك  ىبق نتإ فتخيل !!طول اليوم 
 أغلي هد مننا بريوح اللي إن رغم!!  حاجةأي  مننا وحبري إن حاسني مشزعالنني و

  !! كلها حياتنا يف حاجة
  

  :  البصري احلسن يقول �

   أوقام على حرصاً أشد كانوا أقواماً أدركت لقد[ 
  ] !ودنانريكم درامهكم على حرصكم من

  

اإلنسان ..  الزم يكون عندك هدف يف حياتك ..يا حبيب قليب  وقتك متضيعش �
       !! !!!!! عايش ومش عايشعايش ومش عايشعايش ومش عايشعايش ومش عايش!!  ميت إكلينيكياًميت إكلينيكياًميت إكلينيكياًميت إكلينيكياًعايش من غري هدف إنسان  اللي

! ش عارف هو نام ليه،وال صحي ليه؟بينام ويصحى وهو م!!  مفيش حلياته أي طعممفيش حلياته أي طعممفيش حلياته أي طعممفيش حلياته أي طعم
  !!!!ملل وكئابة خنقة وحياة كلها !! حياته روتينية حبتة 

  

 لووحىت  .. احتققه الزم نكإ موصم،  يف الدين والدنيا هدافأ عندك يخلّفـ  �
  .. جبد حاجة عملت نتإ يبقى قلاأل على، ف منها جزء حققت

 ..جتهد يف أعمال اخلري ه.. هعمل مشروع  .. هتعلم لغة .. هحفظ القرآن  قول
! الزم تكون تاجر شاطر !! وهستغل كل ثانية يف إين أمجع أكرب قدر من احلسنات 

  !!!شوف إنت عايز حتقق إيه يف دينك ودنيتك 
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  .. امللل سريعة بطبيعتها النفس نأل .. اول تنوع يف أهدافك وأعمالكحو �
،  معصية يأ يف أبداً فكرعرف تهت مش،  اهللا بإذن وقتك شغلت لوتأكد إنك و

  .. جبد تتغريوه كلها املعاصي تنسى نكإ يف جداً كبري سببده  وهيكون
  

  ..يفوتك يا حبيب قليب علشان متندمش على الثواب اللي ه وقتك متضيعش �
  :  يقول االمام ابن اجلوزي  �

؛ فإنّ يف الصحيح عن رسول اهللا واعلم أنّ الزّمان أشرف من أن يضيع منه حلظة [
؛ »  سبحانَ اهللا الْعظيمِ وبِحمده؛ غُرِست لَه نخلَةٌ في الْجنّة: من قَالَ«: أنه قال:  �

  ] !؟ته فيها الثواب اجلزيلُفكم يضيِّع اآلدميّ من ساعات يفو
  
مث   �تسحرنا مع النيب : أنه قال �عن سيدنا زيد بن ثابت  يف احلديث  دروو 

: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: لزيد � قام إىل الصالة، فقال أنس بن مالك
  .رواه البخاري }قدر مخسني آية { 

  !! مبقدار اآليات من القرآنقياسهم للوقت ده هو يا شباب الشاهد من احلديث 
يف طاعة اهللا والقرب وده بيدل على أم مكانوش بيفوتوا حلظة غري وبيستغلوها 

كانوا !! دقايق بني السحور واالذان  ١٠حىت لو .. حىت يف الوقت البسيط منه 
  !!وإحنا عمالني نضيع ساعات عمرنا يف اهلوا هباءا منثورا !  بيحسبوها صح الصح

  
 ما غري منمن حياتك  يومأي  ىف عليك هيمر اللى الوقتده .. قليب يا حبيب  �

   ؟؟ واحدة ساعة ولو، حىت  القيامة يوم عليه هتتحسرفيه ،  ربنا تذكر

  !!ن ؟؟رمضا في ساعةب بقي بالك فما
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 والندم احلقيقية احلسرة .. دلوقيت مش بس !! لكمأو ناأو هنندم العظيم واهللا �
   ، مصريك يف بتفرق الواحدة احلسنة القيامة يوم نفسك يتالق ملا،  القيامة يوم

  ! نار يا جنة ياملا تالقي احلسنة الواحدة بتودي 
  !!؟؟ عارفني يعين إيه مثقال الذرة !! "ةةةةالذرالذرالذرالذر    مثقالمثقالمثقالمثقال""""ـ ـ ـ ـ ببببيوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة     احلساباحلساباحلساباحلساب    تشويفتشويفتشويفتشويف    ملاملاملاملا

  !!!؟ يهإ قدكنوز  ضيعت من إيدك نتإ تشوف ملاهتندم  �
الثانية  واحدة ، ثانية منه وخمدتش "وحبمده اهللا سبحان" لقا واحد تالقي ملا �
  ! اجلنة يف منك علىأ لدرجةبفضل ربنا  تهوصلّدي 

  

 العبادة من الدنيا رهكس ناأو تاين رجعأ ياريتين تقولساعتها ه �
  !! اهللا طاعة يف غري عمري من ثانية هضيع ومشأرجع بس 

  !!ولكن بعد إيه ؟؟ بعد فوات األوان 
  

، رمضان ربنا بيأيدك فيه ،  رمضان مش شهر لعب وتضييع وقت.. شباب  يا �
فمتخذلش نفسك ، ده املالئكة اللي بتترتل يف ليلة القدر بس أكتر من عدد حصى 

كل دول نازلني يعينوك ويثبتوك على طريق الطاعة، إوعي ختذل .. الكرة األرضية  
  ..!نفسك 
� ه .. ه يف الدنيا إنت لسلسوبكره هتشوف .. وعندك وقت تشتغل ، س فَفيك ن

�uΘöθtƒ ã�ÝàΖtƒ âö﴿ .. كل اللي عملته قدام عينيك  yϑø9$# $ tΒ ôMtΒ£‰ s% çν#y‰tƒ ﴾ ..  

  ..ويالال نـُري اهللا من أنفسنا خرياً .. فمش عايزين نندم يا شباب 
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  ! هدف عكسي

Own Goal !  

  

، إن العب جييب هدف يف من أسوأ احلاجات اللي ممكن حتصل يف أي مباراة  �
مرمى فريقه باخلطأ غصب عنه وهو مثالَ بيشتت الكورة أو الكورة خبطت فيه 

  !!ده بيسموه هدف عكسي !! باخلطأ وغيرت اجتاهها ودخلت جون 
  

أنا عايزك بقى تتخيل العب بيسجّل هدف عكسي في  �
  !مرمى فريقه بكل مهارة واحترافية 

كبري جداً علشان يستحوذ على الكورة ،  يعين ختيل لو العب عمل جمهود �
وبعدين عمل جمهود أكرب علشان حيتفظ بيها ، وبعدين عمل جمهود أكرب وأكرب 

  !!ب كله ويوصل للمرمى ويسجل هدف ونفسه اتقطع علشان جيري امللع
هود اجلبار ده كله ، يفاجئ إنه وبعد ده كله وهو فرحان إنه جاب جون ، بعد ا

  !!!ناحية املرمى بتاعه وإنه سجل هدف عكسي يف مرمى فريقه كان بيجري غلط 
  

  تخيل ده إحساسه هيبقى إيه ؟؟؟ �
  تخيل الشخص ده ممكن يتوصف بإيه ؟؟؟

  

  !!بيدمر نفسه بنفسه !! أقل وصف يتقال إن ده واحد بيدمر نفسه ذاتياً 
 

� هود ده واحد قلبه هيتقهر من احلزن ملا املاتش خيلص ويعرف إن بعد ا
  !!!اجلبار اللي عمله ده كله ، تعبه طلع على الفاضي وخرج خسران 

     ده واحد مش فاهم أي شئ وراكن دماغه على جنب ومش بيحاول يفكر ،  �
  !!!وال عايز يسمع لنصيحة حد 
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  !!!أهو ده ل-سف حال كتير مننا يا شباب  �
 

وع والعطش يف عز ساعة صابر على اجل ١٦حال كل واحد بيصوم وبيتعب وقاعد  �
 ، مقضيها طول النهار اهلاند فري يف ودانه بيسمع أغاين وهو قاعد     ولكنولكنولكنولكناحلر

يتفرج على البنات يف اجلامعة ، وشوية على النت بيشيت مع فالنة، وشوية على 
االنستجرام بيشوف أحدث صور الفنانات ، وبالليل بقى ييجي وقت السهراية احللوة 

  !!!ويقضوها تدخني وشيشة حلد الفجر مع الشلّة على القهوة 
  

ده حال كل واحدة بتصوم وماسكة نفسها بالعافية حلد املغرب وبالليل بتصلي  �
مقضياها طول النهار شتيمة وغيبة وكالم  ولكنولكنولكنولكنالتراويح وواقفة تعبانة ومستحملة ، 

يف سرية الناس، وشوية وخترج باللبس الضيق اللي حمدد جسمها، وشوية على 
هزر مع فالن وتضحك مع فالن، وبالليل بقى ييجي وقت املسلسالت اليت النت بت

  !التنتهي حلد الفجر
  

   : � "/!ف ده ا"%,ل ا"�+ 	*ط(ق '�	& %د	ث ا"ر!ول �
  

             »    راجلوع إال صيامه من له ليس صائم ب ،  
ورالسهر إال قيامه من له ليس قائم ب    «  	
��  ���� ا�

  

  :   ابن رجب  اإلمامقال  �
من األكل  املباحة الشهوات هذه بترك  اهللا إىل التقرب يتم ال أنه اعلم و [

  . حالحالحالحال    كلكلكلكل    يفيفيفيف    اهللاهللاهللاهللا    ممممحرحرحرحر    ماماماما    بتركبتركبتركبترك    إليهإليهإليهإليه    التقربالتقربالتقربالتقرب    بعدبعدبعدبعد    إالإالإالإالواجلماع ،  والشرب
بترك املباحات ال يكمل إال بعد التقرب إليه تعاىل التقرب إىل اهللا أن  و سر هذاو سر هذاو سر هذاو سر هذا

رتكب احملرمات، مث تقرب بترك املباحات، كان مبثابة من ، فمن ابترك احملرمات
 ]! يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل



  
١١٣  

"/!ف ده %,ل ا"*,س ا"�+ 
:ر�6ش 
:*9 ا"8	,م و7 56
ت 
3زاه ، ا"*,س ا"�+  �


:�ش %د	ث ا"ر!ول!
 � :  

  ؛ ربـوالش لـــاألك من امـــالصي ليس    «               

	  »    فثرـــــــوال وــغاللّ من امــــالصي إمنا        ��  ���� ا�

 

 

�  َ
@,ل  �ا"�+ ا"ر!ول ، و 
*& ?واب ر<ُ "/!ف ده ا"8	,م ا"�+ 
�وش 6,	دة و7 
 &*':  

  ، به لــــــوالعم زورــــال ولــق عدي مل من    «              
  رواه ا���ري  »    وشرابه طعامه يدع أن يف حاجة هللا فليس         

  

  :يف فتح الباري  ابن حجراإلمام ال ق �
 ما بل ، والعطش اجلوع نفس الصوم شرعية من املقصود ليس: لبيضاويا قال[ 

 مل فإذا ، املطمئنة للنفس بالسوء األمارة النفس وتطويع الشهوات كسر من يتبعه
 كنايةهو  "حاجة هللا ليس":  � فقوله ، القبول نظر إليه اهللا ينظر ال ذلك حيصل

  ] ! القبول عدم عن
  

 ن، إ واحليوان نساناإل بني الفرق ألن .. النفس ترويض من مقاصده الصيام �
إنت أصالً أثناء ..  شهواته بيقود ىلال هو نساناإل، إمنا  شهواته بتقوده احليوان

الصيام بتمنع نفسك من احلالل ، علشان تقدر بعد كده تتحكم يف نفسك ومتنعها 
صامي ولكن نفسك األمارة بالسوء مازالت هي اللي  ، فلما تكونمن احلرام بسهولة 

  !!!!!!!!!!!!إيه فايدة الصيام بقى ؟؟إيه فايدة الصيام بقى ؟؟إيه فايدة الصيام بقى ؟؟إيه فايدة الصيام بقى ؟؟.. مسيطرة عليك وكل ما تقولك أعمل حاجة بتعملها 
  
  

  !مش مجرد الجوع والعطشالصيام هدفه تحقيق التقوى،

  
١١٤  

قال عن املعىن احلقيقي للصيام ، الصيام  � وعلشان كده يا شباب الرسول �
  :  ويريده لنا حيبه  اللي ربنا 

  .صححه األلباين »الصيام جنة وحصن حصني من النار«
، وقاية يف الدنيا من املعاصي، بكسر الشهوة، وحفظ     وقايةوقايةوقايةوقايةجنة يعين  �

  .اجلوارح، ويف اآلخرة وقاية من النار
  : يف شرح احلديث قال العلماء �

يف اآلخرة جنةٌ من  فلما كان الصيام يقي صاحبه من املعاصي يف الدنيا ؛ كان له[ 
وإنْ مل يكن الصيام له وقاية يف الدنيا من املعاصي ، مل يكن له وقاية يف النار ، 

  ] !! اآلخرة من النار
النظر إىل احلرام والسب والشتم  مساع احلرام و يعين الصيام الذي ال مينعك من

  !! فليس بصيامواخلصام والغيبة والنميمة والكذب واخلوض يف األعراض ، 
  

   .. جداً حمتاجهمعني  مبلغ جتمع شانلع وار ليل شغاللو إنت  ختيل كده �
         .. املبلغ من كبري جزء عتمج ما وبعد .. بتنام ومش وجمهود وتعب شغل

  !! اهلوا ىف راوطي ..الفلوس وطلعتالشارع،  ىف ووقفت كلها الفلوس أخدت
  

  !!؟؟ سفيه وال عبيط أنا هو!!  هكد لعمأبداً أ ميكن ال! مستحيل : هتقول  �
 هرميهم مش مديهم يل أو القيهم حد لو حىتده أنا  .. فيها عيىن طالع فلوس دى 

  !!! كده الشارع ىف
  

  !حد عمل كده قدامك ؟؟ لو ختيلطيب  �
  !!! جمنون رمسيجمنون رمسيجمنون رمسيجمنون رمسيألنه ده  رجح قضية عليه ترفعي قول ده الزمهت كيدأ 



  
١١٥  

 أغلى حاجة يف هكد بتعمل نكبقى إ تخيلطيب  �
  !؟ والدهب والدنيا كلها الفلوس منوأهمّ 

بالشمال اهلوا ىف ترميها وبتروح، باليمني حسنات عبتجم!!  
  

 تفتح تطلعب لكنو .. التراويح ىتصلّ بالليل رتلصوم طول النهار وتتعب وتبت �
  !! ، ولسانك شغال سب ولعن والفحش العورات على تتفرج التلفزيون

  

 التليفون تمسكىب  ولكن ..وتذكري ربنا  نآقر تقرأى بتقعدى وإنيت يا أخيت �
  !ربنامريضيش وبتخرجي باللبس واحلجاب اللي   وعالنة فالنة فروة ىف تقطعى بعدها

  
  

   ..احلسنات مجع ىف نتعبب إيه دق �
  !دي ناحسنات على افظحن نيحمتاج نناإ نفهم ينقادر مش يهإ دلكن قو
 

املعاصي يف ... شوية تفكري بس باهللا عليكم .. عايزين نفوق بقى يا شباب  �
  !!!!نخرج من رمضان خسرانني كل شئنخرج من رمضان خسرانني كل شئنخرج من رمضان خسرانني كل شئنخرج من رمضان خسرانني كل شئكده هكده هكده هكده ه!  رمضان كلها أهداف عكسية يف مرمانا

  

اللي بيعصي يف رمضان !!   رمضان مش وقت معصية خااااااالص.. يا شباب  �
كل شئ حواليه بيشده بعيد عن شكله وحش أوي ، مش اليق عليه خاااااالص ، 

  !!وهو بيقول الزم أعملها مهما حصل املعصية 
  

  اللي بيعصي ربنا يف رمضان مش خايف من مضاعفة العذاب ؟؟  �
يعين إوعى تظلم  ﴾ أَنفُسكُم فيهِنّ تظْلمواْ فَالَ ﴿قال عنها  م ربنا رده األشهر احلُ

!! نفسك بإنك ختليها تعصي ربنا وتعرضها لغضب اهللا وعذابه يف الدنيا قبل اآلخرة 
ما بالكم باملعصية يف شهر رمضان أعظم الشهور !! م ردي املعصية يف األشهر احلُ
  !!!!متوبناش منها ؟؟متوبناش منها ؟؟متوبناش منها ؟؟متوبناش منها ؟؟    هيكون عقاا إيه لوهيكون عقاا إيه لوهيكون عقاا إيه لوهيكون عقاا إيه لو وأفضلها وأحبها إىل اهللا ؟؟

  
١١٦  

،    تعالو نشوف بعض احلاجات اللي ممكن تكون أهداف عكسية خطرية  �
نبعد عنها وتكون سبب خسارتنا يف رمضان علشان ناخد بالنا منها وحناول 

  : ونتجنبها ائياً بإذن اهللا

  

B سوء الخلق والتعامل يف رمضان !!  
  

وعمال ينفخ ، ومن غري ما حد  وقرفانتالقي الواحد منهم وهو صامي مكشر  �
وكأن  يلمسه تالقيه شايط وغضبان ، ويتعصب ويتنرفز ويتخانق ألتفه سبب ،

يف سوء املعامالت و بيتسبب  الصيام ده حاجه بتشيط األعصاب و بيبوظ األخالق
  !!!!! "يا عم سبيه معلش أصله صامي"والناس تقولك  !!عياذاً باهللا 

صرب وحتكم يف  الصيام.. تقوى هللا وحسن خلق الصيام !! ؟؟؟؟صيام إيه بس ؟ �
  ..   النفس وكظم غيظ وعفو وتسامح وأدب وذوق وبِر ورمحة وعطف واحترام

  

ك على حسن واحدة واحدة كده عود نفسـ ف
  : �اخللق ، وخلّيك دامياً فاكر حديث النيب 

يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة     أثقل يف ميزان املؤمنأثقل يف ميزان املؤمنأثقل يف ميزان املؤمنأثقل يف ميزان املؤمنما من شيء ما من شيء ما من شيء ما من شيء (
، وإن اهللا تعاىل يبغض ، وإن اهللا تعاىل يبغض ، وإن اهللا تعاىل يبغض ، وإن اهللا تعاىل يبغض ننننــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق حسلق حسلق حسلق حســــــــــــــــــــــــــــــــخخخخمن من من من 

  .صححه األلباين) الفاحش البذيءالفاحش البذيءالفاحش البذيءالفاحش البذيء
  

  



  
١١٧  

C يف رمضان تعطيل مصالح الناس !!  

يف رمضان ، وكمان احلكومات  العمل الوظيفي بيبقى قليل مقدار 
ل عدد ساعات العمل ، ومع ذلك بنالقي معظم املوظفني بريوحوا الشغل متأخر 

غوا من الشغل قبل معادهم ، ويزوواللي بينام أثناء  ة الصيامحبج ،
 ة إنه صامي وتعبانحبجالشغل ويعطل مصاحل الناس واللي مش عايز يشتغل أصالً 

  !! معلش فوت علينا يا افندي بعد رمضان 

يا أخي لو الصيام بيتعبك جامد أوي كده ومش بيخليك قادر متسك القلم 
، إمنا متفتكرش إن الصيام  قعد يف البيتخد أجازة وألّص مصاحل الناس يبقى 

ملا ربنا حياسبك ويسألك عن الضرر والتعب واملشاكل اللي  وحجة
  !! للناس ألنك عايز تنام وترتاح 

       !! وحلّل الفلوس اللي هتاخدها آخر الشهر ، وأتقن عملك .. فـ اتق اهللا 
  ..على الناس واجنز هلم مصاحلهم 

ة اجلميلة دي وخلّيها دافع لك مع كل واحد وخد الني
  : � بتساعده أثناء شغلك ، قال النيب

)من نمن نمن نفَّفَّفَّفَّمن نسسسرب الدنيا ، رب الدنيا ، رب الدنيا ، رب الدنيا ، ربة من كُربة من كُربة من كُربة من كُعن مؤمن كُعن مؤمن كُعن مؤمن كُعن مؤمن كُ    سنننفَّفَّفَّفَّنسسساهللا اهللا اهللا اهللا     س
ر ، ر ، ر ، ر ، عسِعسِعسِعسِسر على مسر على مسر على مسر على م، ومن ي، ومن ي، ومن ي، ومن يرب يوم القيامة رب يوم القيامة رب يوم القيامة رب يوم القيامة ربة من كُربة من كُربة من كُربة من كُعنه كُعنه كُعنه كُعنه كُ

ييير اهللا عليه يف الدنيا واآلخرةير اهللا عليه يف الدنيا واآلخرةسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرةسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرةسس    ومن س ،ومن س ،ومن س ،تر مؤمناًتر مؤمناًتر مؤمناًتر مؤمناً، ومن س     ، ، ، ،
سسسما كان ما كان ما كان ما كان ، واهللا يف عون العبد ، واهللا يف عون العبد ، واهللا يف عون العبد ، واهللا يف عون العبد     تره اهللا يف الدنيا واآلخرةتره اهللا يف الدنيا واآلخرةتره اهللا يف الدنيا واآلخرةتره اهللا يف الدنيا واآلخرةس

  رواه مسلم)  العبد يف عون أخيهالعبد يف عون أخيهالعبد يف عون أخيهالعبد يف عون أخيه

C

  

 املفروض إن �
ل عدد ساعات العمل ، ومع ذلك بنالقي معظم املوظفني بريوحوا الشغل متأخر بتقلّ

ة الصيامحبج ويزو ،
الشغل ويعطل مصاحل الناس واللي مش عايز يشتغل أصالً 

معلش فوت علينا يا افندي بعد رمضان  ويقولك
  

يا أخي لو الصيام بيتعبك جامد أوي كده ومش بيخليك قادر متسك القلم  �
لّص مصاحل الناس يبقى وخت

وحجة هيكون مربر
للناس ألنك عايز تنام وترتاح  سببتها

  

فـ اتق اهللا  �
على الناس واجنز هلم مصاحلهم  اتق اهللا ويسر

  

  
١١٨  

D مضانالخفافيش يف ر !!  
  

،  تنقلب حياته رأسا على عقبتالقي الواحد منهم مبجرد دخول رمضان   �
  !! ليله ار واره ليل) فّاشفّاشفّاشفّاشخخخخ(فيتحول إىل 

  !!رمضان بالنسبة له شهر السهر والدلع والترفيه والفرفشة 
دومينو خناقات يف الخيرج من بعد الفطار على القهوة يقضيها شيشة ودخان و

بالرمضانية  - املسماة زورا-واللي حاجز مقعد دائم يف اخليم  !تشينهكوالشطرنج والو
  !..، وهي أقرب ما تكون للمالهي الليلية مبا فيها من رقص وأغاين وبالوي 

  !!وال حول وال قوة إال باهللا  !!وفيه اللي مش بيحالله املصيف غري يف رمضان 
ينام قبل الفجر حلد ينام قبل الفجر حلد ينام قبل الفجر حلد ينام قبل الفجر حلد     ويرجعويرجعويرجعويرجع.. .. .. .. يقضيها الواحد طول الليل سهر وخروجات وفسح يقضيها الواحد طول الليل سهر وخروجات وفسح يقضيها الواحد طول الليل سهر وخروجات وفسح يقضيها الواحد طول الليل سهر وخروجات وفسح 

وحياته عبارة عن أكل ونوم بدون شغل وال ، مضيع أغلب عباداته  !!!!!!!!أذان املغرب أذان املغرب أذان املغرب أذان املغرب 
ده إنت أبعد ما يكون عن الصيام  !!؟؟ يا أخي وهو ده يبقى امسه صياميا أخي وهو ده يبقى امسه صياميا أخي وهو ده يبقى امسه صياميا أخي وهو ده يبقى امسه صيام!! مشغلة 

  !!وأبعد ما يكون عن نفحات ورمحات رمضان 
من شقاءك وهالكك إنك  الزم تعرف إنه �

  !!إليه في أحب ا=وقات  تنشغل بمعصية اهللا
  

   : وخلّيك فاكر قول اهللا تعاىل ..راجع نفسك 
﴿ ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحى إِذَا جتلُ  * حملِّي أَعلَع

  ١٠٠-٩٩:منوناملؤ  ﴾صالحا فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها 
  !!!هتندمواهللا  راجع نفسك وإال �



  
١١٩  

 E اإلسراف والتبذير يف رمضان !!  
 

املفروض إن رمضان شهر صيام مش شهر أكل ، يعين املفروض الناس توفر  �
الناس ختس فيه ، مش  طبيعي إنال!! فيه ، مش تصرف أضعاف أي شهر تاين 

  !!!علشان تعرف ترتهلم بعد رمضان وترجع تصرف فلوس ، كيلوا  ٢٠تتخن 
أكرب ملوائد والوالمي والعزومات وملئ ناس رمضان بالنسبة هلا شهر الألسف فيه 

!! بيخزن أكل من قبل رمضان كأنه داخل على جماعة !!!  مساحة ممكنة من معدتك
  !!!  يترمي بعدينيترمي بعدينيترمي بعدينيترمي بعدين    اااا، ممكن نصه، ممكن نصه، ممكن نصه، ممكن نصهكترية جداًكترية جداًكترية جداًكترية جداًأكل أكل أكل أكل     كميةكميةكميةكميةوتالقي على الفطار وتالقي على الفطار وتالقي على الفطار وتالقي على الفطار 

  

!! من مكانه  تحركوتشوف واحد عند الفطار بياكل حلد ما يبقى مش قادر ي �
صحرا إن .. سنأكل وهناكل و ناااااااااكل  يف أي وقت وأي مكان "شعاره بعد الفطار 

  !!!! سنةسنةسنةسنة    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠روم من األكل بقاله روم من األكل بقاله روم من األكل بقاله روم من األكل بقاله وكأنه حموكأنه حموكأنه حموكأنه حم! " كان أو بستان 
!!! ويفضل ياكل من املغرب حلد الفجر ويقولك أنا بعمل خمزون استراتيجي للصيام 

ه تساعدنا نعمل شنط رمضان للفقرا أو ولو جيت تقول!! وهو فني الصيام ده ؟؟
  جنهز هلم وجبات يقولك منني بس ؟؟

  

ولو ..  يكون فيه اعتدال يف األكل واالنفاق يف رمضان يا مجاعة حنا عايزينإ � 
!! و النفقة للفقرا واللي مش القيني أي حاجة أنا نوفر وخنلّي أي جزء من األكل قدر

  ٣١:األعراف  ﴾ربوا وال تسرِفُوا إِنّه ال يحبّ الْمسرِفني وكُلُوا واش  :﴿ قول اهللا  ونتذكر
 تطْغوا فيه يبات ما رزقْناكُم والكُلُوا من طَ ﴿:  وقوله تعاىل

 ٨١:طه ﴾فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى 

إنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ * بذِّر تبذيرا  توال ﴿: وقوله تعاىل
  ٢٧-٢٦:االسراء ﴾الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُورا 

  
١٢٠  

 F الكورة يف رمضان !!  
        

الدورات الكروية الرمضانية الشباب بينتظروها بفارغ الصرب ، وتالقي الشباب  �
،  فيه استجابة للدعاء ويضيع وقت غايل جداًللعب من بعد العصر حلد املغرب يف ا

ويروح مهدان وينام وشباب يصلي العشا ويطلع جري على امللعب ، يلعب ويتعب ، 
  ! حلد تاين يوم الظهر وطبعاً مفيش تركيز يف أي عبادة من التعب و االرهاق

  

  :نا خبتصار هقولك أو �
  ..مضان حلد ما تشبع إلعب كورة بعد ر! رمضان مش وقت كورة إطالاااقا 

  !!بس رمضان هيطير !! الكورة مش هتطير 
  

يبقى باهللا عليك بالش تضيع وقتك ، ولو عايز متارس رياضة يف رمضان ،  �
وتكون حمددهلا وقت ،ك جسمك رياضة خفيفة تساعدك على النشاط وحتر ،   

  ..نص ساعة بالكتري 
  

زي واألسباين وااليطايل أما بقى اللي عايش رمضان قدام الدوري االجنلي �
       ودوري أبطال أوربا وأبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري املصري املمتاز أ و ب ،

 !!!!!!!!!!!!!!!!!واللي عنده استعداد يضيع ليلة القدر علشان ماتش الريال والبارسا 
  !!!نقول غري ربنا يهدينا ويهديه ه مش! ؟؟؟عارف أقوله إيه عارف أقوله إيه عارف أقوله إيه عارف أقوله إيه     مشمشمشمش    صراحةصراحةصراحةصراحة    فدهفدهفدهفده



  
١٢١  

ب الكورة أوي وجمنون بيها يا أخي لو بتح �
ابقى اتفرج على االجوان يف فالكورة اجوان ، 

  !يف دقيقتني وخالص على النت اي وقت 
  

كده  وبعد ، ساعات ٣ـ إمنا تضيع عمرك يف االستوديو التحليلي قبل املاتش ب �
،           ساعات  ٣وبعدين االستوديو التحليلي بعد املاتش كمان ساعتني ، املاتش 

  !!! ويووووووي أوووووووفر أووووووووووووه اووووفكد
  

 � زي ما النيب، واهللا هتتسأل قدام ربنا عن كل ده 
ال تزول قدما ابن أدم يوم القيامة من  [ : قال

عن عمره فيما أفناه ؟ ... عند ربه حىت يسأل 
  صححه األلباين  ]؟  وعن شبابه فيما أباله

  

 ياترى هتقول لربنا إيه �
ل ـــــــــــعن ك كلما يسأل

ة في ـدقيقكل ة وـلحظ
  !؟ عمرك قضيتها في إيه

  
  

  

  
١٢٢  

 G النت وسنينه يف رمضان !!  
  

مليون تليفون حممول ، ده غري  ١٠٠ختيل إنه ىف مصر دلوقيت أكتر من  �
  !الت النت والوايرلس والواي فاي وص

  ! مفيش بيت يف مصر دلوقيت مش فيه نت تقريباً يعين 
  !! للكبري والصغري حاجة صعبة جداًلنت وأصبح إدمان ا

، واتس آب، تويتر ، فيس ، إنستجرامالواحد الجئ على مواقع التواصل تالقي 
ساعة على النت حىت لو مش بيعمل  ٢٤قاعد !! وغريهم وغريهم … الين ، فايرب

  !!ت حتس إنه اكتئب وحياته توقفت ولو النت فصل أو الباقة خلص!! أي حاجة 
  !!وغريهم … كاندي كراش  ،صب واي  ،اجليمز كالش أوف كالنز  إدمانده غري

  

  !الموضوع بقى إدمان بجد 

ضياع أوقات وأعمار كاملة يف بقى 
  !!اهلوا بدون أي الزمة أو داعي 

  

على مواقع التواصل رد إن ده بيجادل ده ، كتري من الناس تواجد وأصبح  �
ب ويلعن ، وده بينشر وبيعمل شري وده بينافق ، وده بيستهزئ ، وده بيغتاب ويس

  ! بيجين من وراها ماليني السيئات اجلارية حىت بعد ما ميوتبيجين من وراها ماليني السيئات اجلارية حىت بعد ما ميوتبيجين من وراها ماليني السيئات اجلارية حىت بعد ما ميوتبيجين من وراها ماليني السيئات اجلارية حىت بعد ما ميوتألغاين وأفالم وصور 
حماولش إنه حماولش إنه حماولش إنه حماولش إنه ، أو فديو ديين  يكون مش بيقراهيكون مش بيقراهيكون مش بيقراهيكون مش بيقراهواللي حىت بينشر بوست ديين ممكن 

  !!يس ده مليان دعوة وتذكرة ودين ويقولك ده الف! يفتحه أصالً يفتحه أصالً يفتحه أصالً يفتحه أصالً 



  
١٢٣  

  

  !!كالم × كالم  بالش نقضيهايا أخي 
 !!..، والدعاء مغرق الفيس بوك  املساجد فاضية

، وأوراد القرآن  املصاحف عليها تراب قد كده
  !!مغرقة الفيس بوك 

حتس  ،فيس تالقى كالم الناس ىف الدين تفتح ال
 !!ترتل أرض الواقع مفيش ...  قدامكاألولياء 

  !....ال من رحم اهللا إ ..مفيش أي تطبيق 
  

د صفحة على جمر..   كتري جدا بتنقل كالم على صفحتها واهللا مبتقرأهناس  �
ترتل بوستات علشان جتيب كام اليك ..  عليها كالم وخالص نشراالنترنت بتدخل ت

لدرجة إنك تالقى واحد بيدعو الناس لدرجة إنك تالقى واحد بيدعو الناس لدرجة إنك تالقى واحد بيدعو الناس لدرجة إنك تالقى واحد بيدعو الناس .. املوضوع أصبح جمرد عادة ... من الناس 
  !!!..ش أصالًش أصالًش أصالًش أصالًعلى الفيس وعمال يتكلم يف الدين وهو مبيصليعلى الفيس وعمال يتكلم يف الدين وهو مبيصليعلى الفيس وعمال يتكلم يف الدين وهو مبيصليعلى الفيس وعمال يتكلم يف الدين وهو مبيصلي

  

��h+�,@�D�G-Gن�وא�����א���7ً&ن�د��-����,-Ei>>� �
 

إنك تالقي الشاب أو البنت عندهم  بقت حاجة تكسف �
 ١٠٠تغريدة و  ١٠٠تعليق على كل بوست و ١٠٠استعداد يقعد يقرأ 

  !! ستعداد يقرأ صفحتني يف املصحفومعندوش ا  رسالة واتس ،
ومعندوش صرب ، ليوم عنده صرب يبحلق ويدقق يف املوبايل طول ا

  !!دقايق على بعض  ١٠ر يف املصحف ينظ

  
١٢٤  

وقلبه مات وفصل احتياطي ،  "باوربانك" كامبيشحن موبايله كل ساعتني وماشي ب
  !!!! حن إمياين وهو وال على بالهش

  لو ده هيكون حالك في رمضان
  !!!قى إنا هللا وإنا إليه راجعون يب

ه نمن ربنا إكان استحى ، لو الواحد عنده شوية دم  �
  !!وبالذات يف رمضان ، يكون ده حاله 

  
لو تعرف تفصل النت أو  ..يت لك نصيح �

  ! إوعى تترددإوعى تترددإوعى تترددإوعى تتردديف رمضان  خالص غي الباقةتل
مفيش أي حاجة  عاوزين الفترة اجلاية �

  !! تشغلنا عن ربنا 
  !! نصفّي ذهننا من صداع النتعايزين  �
  .ركز بقى علشان حنقق أهدافناعايزين ن  �

  

يبقى الزم والبد وحتماً حتط  ، بتحتاج النت يف الشغل أو املذاكرة ضروري ولو �
وتكون عارف أهدافك ،  لنفسك مواعيد صارمة وحمددة بالساعة والدقيقة والثانية

..  عارف هتدخل تعمل إيه بالظبط وتنجزه وتقفل على طولعارف هتدخل تعمل إيه بالظبط وتنجزه وتقفل على طولعارف هتدخل تعمل إيه بالظبط وتنجزه وتقفل على طولعارف هتدخل تعمل إيه بالظبط وتنجزه وتقفل على طول..  من النت كويس أوي
  !!!النت وسنينه  إن رمضان هيتسرق ويضيع منك بسب% ١٠٠وإال تاكد 

  

  



  
١٢٥  

 H يف رمضان لبس البنات ومشتقاته !!  
  

�  ر لبسها االستايل يف من الغريب والعجيب إن فيه بنات كتري جداااا بتغي
ي تالقيها ال ، ولو راحية تصلّوطرحة كبرية رمضان ، وتلبس عبايات أو اسدال 

رمضان ومع أول رمضان ومع أول رمضان ومع أول رمضان ومع أول     مبجرد ما خيلصمبجرد ما خيلصمبجرد ما خيلصمبجرد ما خيلص، ولكن ... !! ب وال برفان وال اكسسوارات أميك 
  !! وممكن أسوأ كمانوممكن أسوأ كمانوممكن أسوأ كمانوممكن أسوأ كمان، ، ، ، زي األول زي األول زي األول زي األول تاين تاين تاين تاين أيام العيد ترجع أيام العيد ترجع أيام العيد ترجع أيام العيد ترجع 

  

  :دي بنقوهلا يا أخيت يا غالية  �

اهللا ربوهو، رمضان  ك هو رب اهللا رب ال وربكل الشهور شو  
  

، ويراكي وإنيت  ومطّلع عليكي يف رمضان وغري رمضاناهللا حي ال ميوت  �
؛ جي بيها بلبسك اللي حمدد تفاصيل جسمك بتعصيه وتغضبيه يف كل مرة بتخر

  !! ومع ذلك بريزقك ويسترك وينعم عليكي
  !!استحي منه إنك تعصيه بنعمه ف


وزي ما لبسيت واسع يف رمضان خدي القرار إن حياتك .. تويب لربك حبيبك  
  !كلها تبقى رمضان وتغيري لبسك كله بإذن اهللا 

  
فضل بنفس واألغرب واألعجب بقى إن فيه بنات بت �

  !!كياج ونفس الربفان وعادي جدا اللبس ونفس امل

  
١٢٦  

ولكن الشيطان ضحك عليها والدنيا خارجة يا عيين يف عز احلر وهي صامية ،  �
لدرجة إا بقى وال فارق معاها إا تعصي لدرجة إا بقى وال فارق معاها إا تعصي لدرجة إا بقى وال فارق معاها إا تعصي لدرجة إا بقى وال فارق معاها إا تعصي ، استولت على قلبها وعقلها مبوضتها 

  !! ربنا يف لبسها كل يوم وكل ساعة بتخرج فيهاربنا يف لبسها كل يوم وكل ساعة بتخرج فيهاربنا يف لبسها كل يوم وكل ساعة بتخرج فيهاربنا يف لبسها كل يوم وكل ساعة بتخرج فيها
  

ريه من اللبس اللي وغوالبنطلون والفست والبولريو أالبدي ان والفستالبسة  �
  .....تعبانة وعطشانة من الصيام وهتموت على نقطة ميه ، مريضيش ربنا 

ليس هلا من صيامها إال ولكن يا مليون خسارة ملا تيجي يوم القيامة وتالقي إن 
ت سيئات جارية بل هتصعق ملا تالقي يف موازين سيئاا شالال!!  اجلوع والعطش 

  !!فتنة ومعصية هللا حصلت بسببها  بسبب كل نظرة شاب نظرها هلا وكل
  

خيت الغالية تفوقي وتعريف أأنا عايزك يا  �
ده ، حاجة  واللي إنيت بتسميه حجابإن لبسك 

مش  بتزيد مجالك وزينتك وبتظهر مفاتنك
  !!!!!بتستر وال بتخفي الزينة اطالقاً 

  !!ده تحايل على الحجاب 

  !!ى ضحك على نفسنا كفاية بق
  

فاحلجاب مبواصفاته وشروطه الصح برده فاحلجاب مبواصفاته وشروطه الصح برده فاحلجاب مبواصفاته وشروطه الصح برده فاحلجاب مبواصفاته وشروطه الصح برده         إذا كان يا أخيت الصيام فريضة ،إذا كان يا أخيت الصيام فريضة ،إذا كان يا أخيت الصيام فريضة ،إذا كان يا أخيت الصيام فريضة ، �
  !!!وال إنيت شايفه إيه ؟؟؟ .. فريضةفريضةفريضةفريضة

        !!!!فالزم برده تتحجي صح علشان ترضي ربنافالزم برده تتحجي صح علشان ترضي ربنافالزم برده تتحجي صح علشان ترضي ربنافالزم برده تتحجي صح علشان ترضي ربناإذا كنيت بتصومي علشان ترضي ربنا، إذا كنيت بتصومي علشان ترضي ربنا، إذا كنيت بتصومي علشان ترضي ربنا، إذا كنيت بتصومي علشان ترضي ربنا، 



  
١٢٧  

كاشفة شعرها واللي  بس أنا شايفه إن أنا كده كويسة وأحسن من اللي :هتقويل  �
  !!مش البسة خالص 

هو ينفع حد يصوم حلد العصر ويقول كده كويس وأنا أحسن من  :هقولك  �
  !ردي عليا ؟؟ عايزك جتاوبيين ؟؟ هل ربنا هيقبل صيامه ؟؟؟؟!! ؟؟غريي 

  

  ..ال  طبعًا �
  ..ا فرض الصيام حلد أذان املغرب وربن.. ألن الدين مش مبزاج حد ألن الدين مش مبزاج حد ألن الدين مش مبزاج حد ألن الدين مش مبزاج حد     ليه ؟؟؟ �

يعين مينفعش تلبسي اللي على مزاجك .. ذلك احلجاب له مواصفات يف الشرع وك
  !! هو ده احلجاب إن كان عاجبكم وتقويل

الزم نلتزم بشروطه اللي من أمهها إنه يكون  �
  .. يعين مش حمدد جسمك،  ال يصف

  .. وال يكون زينة يف نفسه
  !! وأكيد من غري برفان وميك أب وأكسيسوريز


؟؟ خدي القرار وانزيل اشتري  مستنيه إيه 
  .. ك حبيبكلبس واسع يرضي رب

  : � وخلّيكي دامياً فاكرة حديث الرسول
نساء كاسيات عاريات ، مائالت مميالت ، و...  ن  من أهل النار  مل أرمهان  من أهل النار  مل أرمهان  من أهل النار  مل أرمهان  من أهل النار  مل أرمهاصنفاصنفاصنفاصنفا( 

  .رواه مسلم)  ال يدخلن اجلنة و ال جيدن رحيهارؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ،  
" أحلى حاجة فيكي" و " فكيها شوية"و " نيوفاشون" و" للبنات وبس" كتبوياريت تقرأي 

  ..قرار احلجاب الصح بإذن اهللا  هيفيدوكي وهيساعدوكي يف اختاذ

  
١٢٨  

 I مسلسالت الشيطان !!  
        

مسلسالت الشيطان يف احلقيقة لكنها بيقولوا عليها مسلسالت رمضان ، و�
  !ن بين آدم وأعوان الشيطان م

  

رمضان تالقي الشوارع والكباري واجلرايد كلها امتلت إعالنات  بمبجرد ما يقر
علشان الكل حيضر نفسه ويعمل  ، مهولة عن املسلسالت اللي هتتذاع يف رمضان

  !!من قدام التليفزيون يف رمضان  حسابه إنه مش هيقوم
  

ساعة  ٢٤قنوات كاملة خمصصة للمسلسالت ، 
وكل سنة عدد  !!ف عرض مستمر ال يتوق

  !بيزيد أضعاف السنة اللي قبلها  لسالتاملس
  

آيات من كتاب اهللا  وساعة ما تشوف كل ده ، أول حاجة تيجي يف بالك هي �
   : قول اهللا تعاىل.. ي د ةبتوصف احلال

       ﴿ !$£ϑ n=sù (# öθs)ø9 r& (#ÿρã� ys y™ š ãôãr& Ä¨$̈Ζ9   ١١٦:األعراف ﴾ #$

  

  أحدث األجهزة باستخدام  حرفيةة وكل مشهد معمول بدقّ �
  ! ويسلسلوهم قدام التليفزيون علشان يسحروا عيون الناس    



  
١٢٩  

  : قول اهللا تعاىليضاً تتذكر أ.. تشوف كل ده ملا  �

﴿ ª!$# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& z>θçGtƒ öΝ à6ø‹n=tæ ß‰ƒÌ� ãƒuρ šÏ%©! $# 

tβθãè Î7−Gtƒ ÏN≡uθ pκ¤¶9 $# β r& (#θ è=ŠÏÿ sC ¸ξøŠ tΒ $VϑŠÏà tã ﴾ ٢٧:النساء  

، متيل لطريق االحنالل  اطل عايزين الناس متيل عن طريق ربناأهل الب �
  !!طوفان الشهوات واالنفالت تغرق يف و، والضياع 

تنقلب فيه املفاهيم، " " " "     عظيماعظيماعظيماعظيما    ميالًميالًميالًميالً" " " " ه وبس ، ده عايزينه يبقى ومش كد �
  !تركيبة اتمع رأساً على عقب  وتنتكس فيه الفطَر ، وتتغري

  

أقصى جهدهم وأمواهلم ألعمال درامية خبيثة هابطة تبث  وعلشان كده بيبذلوا �
، وحتريض على الفجور ،  فكري وإسفاف، واحنطاط أخالقيعقائدية، مسوم 

   !كر واإلبداع وعرض مشاكل الواقعة حرية الفحبج، وانسالخ من كل القيم واملبادئ 
اللي اتصرفت على  ألم لو الفلوس اللي باملليارات!!!  ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكلها حجج واهيوكلها حجج واهيوكلها حجج واهيوكلها حجج واهي

رته أو على األقل بدأت تعاجلهاملسلسالت دي صرفوها على الواقع كانت غي !  
، إمنا نواياهم معروفة وخططهم حمفوظة ، كل اللي عايزينه شهرة ومكسب 

وإهلاء الناس ، وتدمري الشباب ، وسيطرت الشهوات والشبهات على عقول اتمع 
  ! يف كل وقت وكل مكان عن عبادة رم

  
ده غري بقى املسلسالت اخلليجية والسورية واللبنانية 
والتركية واهلندية والكورية واالجنبية وغريها من 

  !!!!! كله ماشي .. كله شغال .. املسلسالت املدبلجة 
  

  !!!!وباء مسلسالت وتفشّى في المجتمع 

  
١٣٠  

  : وتالقي التعبري التلقائي ملا تشوف الكم اهلائل من االعالنات دي �
  "!!مىت وإزاي ؟الناس هتعبد ربنا إأمال  !!ل دي مسلسالت هتيجيك"

ومش فارق معاهم رمضان ، دي ناس متعرفش ربنا ، رحيوا نفسكوا  ةيامجاع �
ده مها قاصدين ومتعمدين وجمهزين املسلسالت دي لرمضان !! من غريه 
  !!!! "معانا مش هتاخد وال حسنة"شعارهم حاطني و، خمصوص 

  

  :   يقول الدكتور مصطفى حممود �
يأتى رمضان و يأتى معه طوفان من املسلسالت و الربامج ، و كأم نسوا أنه شهر  [

، و يلتصق الرميوت  فيلهون الناس عن الصالة و الذكر و قراءة القرآنللتعبد ، 
ر الناس ىف كراسيهم أمام من املسبحة و املصحف ، و يتسم كنترول باأليدى بدالً

   .الشاشات السحرية الصغرية تلك
وليس فقط ىف رمضان وإمنا أيضا يف األيام العادية 
تلتهم هذة الشاشة السحرية حياة الناس وأرواحهم ،  

بل إا أخطر و أكثر   !! ا حقا أفيون هذا الزمانإ
  ! من احلشيش و اهلريوين انتشارا

  

يزيد هذة الشاشة ،  و كلما حاول املتفرج مقاومة األفيون الذى يتسرب له من
املخرجون من املسلسالت و يتبارون ىف مساحات العرى و الدم و األكشن و األلغاز 

، فهو مخدر يدخل كل بيت، يقتحم على كل واحد غرفة نومه و جلذبه من جديد
لقتل يشاركه مائدته،  هذه هي وسائل اإلعالم اليت تكاتفت بتعاقد غري مكتوب 

  ! اتتهم بالضحك واإلثارة والنكتة البذيئةالناس بقتل وقتهم، وإم
فيربط املواطن بكرسيه أسريا لشبكة العنكبوت اإلعالمية و السجن ذو القضبان 

فيظل اإلنسان معزول عن اجلميلة الذي يعزله عن عامله لعامل آخر غري واقعي ، 
  ] !وت تذكر املصري، والتفكر يف مسألة احلياة و امل



  
١٣١  

ويتسحروا ا، ، يفطروا قدامه ناس يف رمضانالاملسلسالت حلست عقول  �
  !! يتكلموا عنهاويف أي قعدة وأثناء الشغل  ،قدامهاطول الليل ويسهروا ، قدامها  

  !!حاجة مُحزنة بجد 
ده إنت لو حاولت تشغل دماغك هتالقي إن كل اللي  !!!!ليه كل ده يا شباب ؟؟ �

، خمدرات، صراع بيتعرض يف املسلسالت عبارة عن رقص، خناقات، بلطجه
ده  هو ، فلل وقصور وشاليهات، سخرية من املتدينني جرامي قتل، عمال،أرجال 

  !!اختصار لكل املسلسالت 
  !!؟استفدت إيه بقى وإنت بقالك كام سنة بتتابع مسلسالت رمضان وغري رمضان 

  !!ال شئ غري تضييع وقتك وذنوب قد كده اتسجلت يف صحفيتك 
  

��0�j��-,KK�L �����Gن�؟؟kG�	א�Q���+�Wن�א	E$c�1fل� �

�$Eل����Qא�"�"�m7؟؟�W+�cن�א	��GL �1fو[� �
  

مسلسالت خاصة بشهر امشعىن يبقى فيه  �
  !!؟؟؟ رمضان فقط

عايزين يفسدوا ده أكرب دليل على إم  �
 قلوب الناس يف كل ثانية من رمضان

  !!! وميخلوش فيها أي ذرة إميان

  
١٣٢  

بسرعة يا عم الشيخ راويح وعمال يقول يف نفسه وتالقي الواحد واقف يصلّي الت �
  !! متطولش عشان نلحق املسلسل

وواحد تاين يقوم من قدام املسلسل بالعافية وقت الصالة 
  !!وم أخبط الركعتني وأرجع بسرعة ويقولك هق

  !رآن يادوب على ما احللقة تبدأوواحد يقولك هقوم أخطف ربع ق                        
  !!املسلسل علشان متفوتش احللقة  عينيها علىة تقرأ قرآن وهي وواحدة قاعد

  

  على نفسك ؟؟  نت بتضحكإ إنتو بتضحكوا على مني ؟؟ :وهلم ودول هنق �
إننا نعامله من يا أخيت اهللا أعز وأجلّ !!  يا أخي ربنا غين عنك وعن عبادتك

  !!! بالشكل ده
  

بعها علشان متفوتوش منها وال واللي حاطط جدول ملواعيد املسلسالت اللي هيتا �
  !!!ربع حلقة حىت 

  

ده إنت لو كنت حطيت جدول للعبادة والقرآن والربامج الدينية وأي  :هنقوله  �
ألنك ببساطة مش هتالقي عندك ،  حاجة مفيدة مكنتش هتتفرج على وال مسلسل

  !! أي وقت فاضي
  

أعرف فكرته  ول كام حلقة من كل مسلسلنا هتفرج بس على أأواللي يقولك  �
  !!وبيتكلم عن إيه وبعدين مش هكمله 

  

مسلسالت رمضان  !!!! رـــــرك أشطــــــان غيـــــــك :هقولك  �
أكتر مسلسالت بيحاولوا يعملوا فيها تشويق وإثاره ألقصى 

  !!!..ومش هتقدر تسيبه ..درجة 



  
١٣٣  

نا صامي نا هتفرج بالليل بعد التراويح ومش هتفرج بالنهار وأواللي يقولك أ �
  !!!علشان مضيعش صيامي 

  .. لسه يف رمضانسواء ليل أو ار إنت !!  إنت بتحاول تقنع نفسك :هنقوله  �
وربنا يراك بالليل وبالنهار وبيحصي ..  وحرمة رمضان بالليل زي حرمته بالنهار

  .. يف كل حلظة عليك كل أعمالك
  

هات والكومنتات واملشاهد واللي يقولك أنا بقى مش هتفرج بس هتابع الريفيو �
  !!املهمة على النت 

ده إنت بتذاكره وحتفظه ده إنت كده مش بتتفرج على املسلسل ،  :هنقوله  �
  !!!وحتلّله لقطة لقطة 

  
رمضان يف بالش تضيع  : وتالقي نغمة منتشرة أوي على النت بتقولك �

  !! ابقى شوفها ملا تتعاد بعد رمضاناملسلسالت، 
  

حرام يف رمضان  كدهتضييع الوقت يف  إنت شايف إن هو؟ ؟؟جبد :هقولك  �
بعد رمضان، الرب اللي  ما ما هو رب رمضان هو رب وحالل يف غري رمضان؟

  !؟؟ عتهم يف إيهقلك ووقتك وشبابك ضيهاحياسبك عن عمرك وجمهودك وع
  

فلو شايف إن القعدة قدام شاشة كذا ساعة 
علشان تتابع مسلسل تافه بإعالناته 

فده ،  وحراميعترب تضييع وقت تفزة املس
  !ق على كل يوم، رمضان وغري رمضانينطب

  
١٣٤  

وبالش تتفرجوا  أنفسكم فاتقوا اهللا انتوا يف
  ! وقاطعوا مسلسالت رمضان

  !يده علشان يتفرجإحمدش بيضرب حد على  �
وبإيدك إنك ختتار كل ، إنت اللي بإيدك الرميوت 

  ..حاجة بتعملها 
ب من إدمان املسلسالت من الزم جناهد نفسنا ونتو

  !! علشان رمضان ميضيعش مننا زى كل سنة، دلوقيت 
  

  ..يا شباب 

  حلقة متابعة ومشاهدة ، ٣٠مسلسل  نا اللي هيختمنفيه م
  !!جزء قرآن تدبر وعمل  ٣٠وفيه اللي هيختم 

  يا ترى إنت مين فيهم ؟؟؟
  
  

اوات فيه مننا اللي ربنا هيطّلع عليه يف رمضان من فوق سبع مس �
  ! وده يا سعده يا هناهويالقيه على طاعة فيقربه ويزيده هدى ، 

  

وفيه اللي ربنا هيطلّع عليه فرياه قدام مسلسالت متتلىء  �
  !! وده يا ويله ويا حسرته ويا حرمانه املنكرات فيبعده ،ب
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  !!يا حسرة على المحرومين 
  !دام مسلسلق الليلآخرللي قاعد وقت الرتول اإلهلي يا حسرة قليب على ا

الفروض والتراويح علشان ملسلسل ع يا حسرة قليب على اللي بتضي!!  
  !!علشان مسلسل  وتدبره بيفرط يف رود القرآنيا حسرة قليب على اللي 

فيلم  ٣٠مسلسل و ٢٠يا حسرة قليب على اللي هتخرج من رمضان رصيدها 
  !!برنامج استعراضي  ٥٠أجنيب و

  

� ر��ان �ا��ة
  ، و$!#ة ا�" ! �ت 

� ا�.- أ$!, �!�ار �	ة و�+* أ)' �
 /0!!!  
      

  !؟؟ هتصبر وتجاهد نفسك     
  ؟؟ هتبيع الجنة بمسلسلوال      

  
  

  

  !! }قها وبِمأو  هاقعتمه فنفس و فبائعغدكل الناس ي {:  �قال النيب  �
  !؟؟الهالك   أو    النجاة :اختر لنفسك ف

  

  .. علشان ترتاح هناكيا حبيب قلبي اتعب هنا  �
القي نفسك هت..تافهه  حرام هنا من متعختي يا أواحرمى نفسك 

  جنةالفي بعد شوية  متلحميش بيهامش مالحقة على المتع اللي 

  
١٣٦  

متدوش هو شهر بنستناه من السنة للسنة عشان نغسل روحنا ، .. يا شباب  �
  ! فرصة لفجورهم يضيع عليكوا فرصة عظيمة زي دي

  

علشان يركزوا ىف  ع التليفيزيون عن أوالدها أيام اإلمتحاناتالناس بتمن� 
حان اآلخرة وال إمنا امت...املذاكرة و حيصلوا على أعلى الدرجات يف امتحان الدنيا 

  !!!! يف دماغ حد 
  

  !! املوا رمضان معاملة اإلمتحاناتآآآآآآآآآآآآآآه لو الناس يع
  !!مكنش هيبقى ده حالنا 

  

  :بقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي  النقطة دي هختم    ..يا شباب  �
  

  ،يها عليكم ياعبادي إنما هي أعمالكم أحِص (
  ،  د اهللاحَمفلَي،  ًاخe جَدن َوفَم؛  اهايكم إّيوأوفِّ
  رواه مسلم ) إال نفسه نَّلوَمفال َي، غe ذلك  جَدن َووَم
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  �انـــالت الشيطــمسلس�
ق وتتمنظروكام شاشة بتتزو  ...  وكام حلقة بتتجهرز وتتحض  

  ! انـه عشان رمضـــــــــوده كل
  مـالة قايــــــــــومانتش للص  ... مـايــــــــى يا صــعشان تتسل

  ! رآنـــــر والقـــوتنسى الذك
  ةــنـرض وال ســـل فــال تعم  ... ةــــــوك عن اجلنــعشان يله

  ! انـــوتفضل يا ابين يف التوه
  اركـــــــــــل أفكـــمدمر حب  ... اركـــــــون ليلك مع ــــتك

  ! انـــــوا سرحـــدماغك يف اهل
  اعةــام ســان كله كـــده رمض  ... اعةـــــد عن الطــعشان تبع

  ! انـــــــــون ندمــتضيعهم تك
ــمتتف  ... ارةـــــــــة جبـــع فرصــتضيدارةـــــــــــــش جبــتو  

  ! رانــــــبقى سيادتك اخلسوت
  اشةــــــــت والشــوننسى الن  ... اــــــــي يا باشــما تيجي نصلّ

  ! نـــــــــة الرمحــونسعى جلن
  الةــــــــــــش حلثـما نستسلم  ... الةــــــــــــما تيجي نبقى رج

  ! انــــي يف الريــز كرســوحنج
  لــــذاب والويــورب م الع  ... لـــــ احليالما تيجي نشد يال

  ! رانـــــــرج منه بالغفــــوخن

  
١٣٨  

  

  بين الشوطين

Half Time   
  

جرى نظام مبارايات الكورة على إا تتلعب على مدار شوطني ، بني الشوطني   �
بيبقى فيه وقت صغري ، بيسموه استراحة ما بني الشوطني ، والوقت ده أمهيته 

املُدرب واللعيبة حة وبس ، على قد ما هي بتبقى يف إن الكبرية مش بتبقى يف الرا
ويشوفوا األخطاء اللي حصلت يف الشوط ، بيقعدوا ما بعض ويراجعوا اخلطة 
، وبتفرق يف ودي حاجة خطرية ومهمة جداًودي حاجة خطرية ومهمة جداًودي حاجة خطرية ومهمة جداًودي حاجة خطرية ومهمة جداً، األول، وحياولوا يصححوها ويتالفوها

ألول ولكنه بعد بنالقي فريق مهزوم بنتيجة تقيلة جداً يف الشوط ا.. نتايج املباريات 
ما وقف بني الشوطني وراجع نفسه وعرف أخطاءه ووضع اخلطط الالزمة ، نزل 

  ..الشوط التاين وعوض النتيجة وأصبح هو الفايز 
  

..  وقفات حماسبةبل ..  بد من وقفة حماسبة كل فترةالويف رمضان يا شباب  �
ضان زي ما علشان متخرجش من رم..  لو عرفت حتاسب نفسك كل يوم حاسبهالو عرفت حتاسب نفسك كل يوم حاسبهالو عرفت حتاسب نفسك كل يوم حاسبهالو عرفت حتاسب نفسك كل يوم حاسبهابل 

  ! ؟.. ألن احملاسبة دي هي اللي بتفوقك وتعرفك إنت ماشي صح وال غلطألن احملاسبة دي هي اللي بتفوقك وتعرفك إنت ماشي صح وال غلطألن احملاسبة دي هي اللي بتفوقك وتعرفك إنت ماشي صح وال غلطألن احملاسبة دي هي اللي بتفوقك وتعرفك إنت ماشي صح وال غلط.. دخلت 
 

   :قال العلماء  �
، وسبيل إىل حتقيق  أصل من أصول النجاة يف اآلخرةاحملاسبة أثناء العمل  [

النفس عن امليل أو النقص أو عن سوء القصد،  در اآلمال بتحسني األعمال، و
  ] . ةم، ورفع اهلمة، وتصحيح النيولتجديد العز
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  ! لو حماسبتش نفسك هتالقيك عمال بتنحدر وإنت مش حاسس �
n��+�,�����d+�d*�5�+و�c���50�Mא�7��!��*��>>>� �

  !!وهو ده ل-سف ده طريق الهالك 
  :  كما يقول اإلمام ابن القيم �
يؤول به إىل يؤول به إىل يؤول به إىل يؤول به إىل فإن هذا فإن هذا فإن هذا فإن هذا  وترك احملاسبة واالسترسال، وتسهيل األمور ومتشيتها،وترك احملاسبة واالسترسال، وتسهيل األمور ومتشيتها،وترك احملاسبة واالسترسال، وتسهيل األمور ومتشيتها،وترك احملاسبة واالسترسال، وتسهيل األمور ومتشيتها،[ 

يغمض عينيه عن العواقب، وميشي احلال، ويتكل :  وهذه حال أهل الغروروهذه حال أهل الغروروهذه حال أهل الغروروهذه حال أهل الغرور، اهلالكاهلالكاهلالكاهلالك
وإذا فعل ذلك سهل عليه ، فيهمل حماسبة نفسه والنظر يف العاقبةعلى العفو، 

  . ]مواقعة الذُّنوب، وأنِس ا، وعسر عليه فطامها 
  

   :سك وتقوهلا تقف مع نفالزم كل يوم بيعدي عليك من رمضان  �
  
  
  
  
  !!!!؟؟؟ فاتت اللي ياماأل يهإ حققت بيط ؟؟ رمضان امـــــــــــــك ااردة  :وتسأهلا  �
  !؟؟؟ مىتإ تعملهطيب ه !!!!؟؟؟ عملتهوش ما ولسه تعمله نفسك نتإ اللي يهإ
  

  :تسأل نفسك  يوم كلقبل ما تنام يف اية  �
تفتكر كام دقيقة  عامله لنفسك ؟؟ إنت اللي اجلدول اليومي من حققته اللي إيه

طيب إيه السبب يف إنك ضيعت كل الوقت ؟؟ ضاعت منك ىف أول يوم ىف رمضان ؟
  .. اهللا بإذنتضيع وال دقيقة شان بكرة مش لع...حااااسب نفسك  ده ؟؟؟

  
١٤٠  

  :   قال الفضيل بن عياض �
لسؤال وحضر عن ا،  خف يف القيامة حسابهمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب ، [ 

وطالت وطالت وطالت وطالت ،  دامت حسراتهدامت حسراتهدامت حسراتهدامت حسراته، ، ، ، ، ومن مل يحاسب نفسه  أبهن منقلبه ومسوح، جوابه 
س الناس من ، وأكي وقادته إىل اخلزي واملقت سيئاتهوقادته إىل اخلزي واملقت سيئاتهوقادته إىل اخلزي واملقت سيئاتهوقادته إىل اخلزي واملقت سيئاته،  يف عرصات القيامة وقفاتهيف عرصات القيامة وقفاتهيف عرصات القيامة وقفاتهيف عرصات القيامة وقفاته

  . ]دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمل ملا بعد املوت ، واشتغل بعيوبه وإصالحها 
  

  :   وقال ميمون بن مهران �
  ] حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة الشريك لشريكهاليكون العبد من املتقني  [
  

! ؟؟؟؟حالك إيه مع رمضان ؟؟؟ حسيت بروحانيات رمضان ؟.. حساب نفسك  �
  !!ن غير حاجة يف حياتك وال لسه ؟؟رمضا

  !؟الطاعة وال قصرت كله قضيته يف  هللي فات داهل 
  !؟ي ملوش الزمة ؟الة وال للسهر اللهل ليلك كان للص

اء ــــهل ارك كان لقراءة القرآن والذكر والدع
  !؟وأمور حياتك املباحة وال للنوم وتضييع الوقت ؟

  !!؟طيب استفدت إيه من صيامك وقيامك؟
  !!؟ك من صيامك اجلوع والعطش بس؟ن حظّهل كا

  

يا ترى هل إرادتك قويت بالصيام فتركت معاصي كنت بتعملها قبل رمضان من  �
؟؟ م اهللاتدخني أو نظرة إىل مسلسالت وأفالم أو مساع أغاين أو أي شيء مما حر

  !!هل تعامالتك مع الناس اتغريت وال لسه ؟؟ هل أخالقك احتسنت بالصيام ؟؟؟
  !؟؟ هل دمعت عينك بعد مجودها ؟؟؟ يا ترى هل رق قلبك بعد قسوته �



  
١٤١  

؟ بتقرأ يف  بتتدبر آياته ؟ ؟ بتقرأه خبشوع حالك قلبك إيه دلوقيت مع القرآن �
  ؟ تفسريها

؟ حمافظ عليهم ؟ حريص على إن مفيش  حالك إيه مع القيام والسنن الرواتب �
  ؟واحتساباً حريص على إنك تكون من اللي هيقيموا رمضان إمياناً؟سنة منهم تفوتك

  ؟صباح واملساء وأذكار بعد الصلواتحالك إيه مع األذكار؟ حريص على أذكار ال �
  

  !!!؟؟انت فيييييييين من كل ده ؟�

  !!لفايزين اللي ربنا تقبل عملهم ؟؟نت من اإيا ترى 
  !!؟وال والعياذ باهللا من ا طرودين ا خزولb ؟

  

يها مكلبشة يف الدنيا كده يه اللي خملّإ    ،،،،اقعد مع نفسك وحاسبها واعرف مشكلتهااقعد مع نفسك وحاسبها واعرف مشكلتهااقعد مع نفسك وحاسبها واعرف مشكلتهااقعد مع نفسك وحاسبها واعرف مشكلتها�
  ! ؟؟فيهااحلقيقية سعادا مش فيها وال الدامية حياا  إا عارفة ومتأكدة إنرغم 
  !ه؟؟يإمستين  ؟؟ كده حلد إمىت والناس سبقتك لربنا قاعد تفضله ياترى �

  
هل قلبك شم رحية يا ترى حسيت بشاير العتق من النار ؟؟؟ .. اسأل نفسك  �

وال لسه قلوبنا مزكومة باملعاصي وطبقات  اجلنة ونسيمها ؟؟
ا مفتوحني ولسه بتوعه ٨ ـأبواب اجلنة ال ؟؟؟الصدا اللي عليها 
  !!معقول ؟؟ ؟؟؟ما مشتش رحيتها 

  ؟بينك وبني اجلنة ؟؟واقف يا ترى إيه احلاجز اللى طيب 
 اجلنة فيه مننا اللى بينه وبني اجلنة بنت ، وفيه اللى بينه وبني

يا ترى لو بينك وبني اجلنه جبل .. شهوة مش قادر يسيبها 
  وال ال ؟؟ هتعديه وال ال ؟؟ عندك عزمية إنك تعديه

  
١٤٢  

  ..نسان يحصل =ي إن كممووارد الفتور أمر 

�<�و�	���אc��fDن��*���n-��ن�'�و���א���Z=�وز+��א	"/�ق �
  :  قال ابن اجلوزي  �

اجر عن ألنه إذا غفل التالليايل واأليام الفاضلة ال يصلح للمريد أن يغفل عنهن ،  [
  ] !!؟؟فمىت يربح؟؛ موسم الربح 

  

..  ورـــــال يقبل الفت ، ورــــوقدومه عب..  حيتمل التقصري ال،  فالشهر قصري �
إا  وتذكر دائماَ..  وحذارى ان ينقضي رمضان قبل أن يغفر لك.. فاهلمة اهلمة 

  ..! "معدودات ياماَأ"
  

  ..ما تستطيع منه من الثواب  ـــــــىقصر بأقصى سرعة ، فخذ أـــان ميـــــــرمض�
ن العبادات وإا تقيلة عليك ، ارفع إيدك واستغيث ولو لقيت نفسك متكاسل ع

  " .. ال جتعلىن شقياً وال حمروماً يا ريب: " وقول   بربك
  

  !؟الزم تعرف إيه السبب ؟ ؛ي ماهو ولو لسه حالك ز.. حاسب نفسك �
  هل ضعف عزمية ؟؟؟ ؟؟؟ هل سوء ختطيط 

شوف إيه اللي   !؟الزم تعرف إيه اللي مانعك ؟
ك وخمليك لسه مش حاسس معطلك والهي

.. وابعد عنه وجتنبه .. بالشهر ومش قادر تنطلق 
  .. حلق نفسكحلق نفسكحلق نفسكحلق نفسكإإإإ



  
١٤٣  

  ..ي زي ملح البصر رمضان بيعد..  رمضان بيطري... رمضان بيجري  �
وهنبص نالقي نفسنا مرة واحدة بقينا داخلني على نص الشهر وشوية وداخلني على 

  !! ما تسيبهوش يسبقك !!ن وبعدهم يبقى خالص انتهى رمضا ، العشر االواخر
  

� وقدامك خالص آخر ..  ي عليك هو آخر يوم يف الشهراعترب إن كل يوم بيعد
أكرب حافز لك إنك جتتهد يف أكرب حافز لك إنك جتتهد يف أكرب حافز لك إنك جتتهد يف أكرب حافز لك إنك جتتهد يف     كونكونكونكونيييي    وخلّي دهوخلّي دهوخلّي دهوخلّي ده.. ا نفسك قفرصة علشان تلحق فيه

        ..!..!..!..!غفلة وتقصري وكسل غفلة وتقصري وكسل غفلة وتقصري وكسل غفلة وتقصري وكسل بقى بقى بقى بقى يومك وتبطل يومك وتبطل يومك وتبطل يومك وتبطل 
  
من  ..ضيعتش حلظة فيه ناس بتكون مركزة و عينها على اهلدف وما ..يا شباب  �

  ..شغالة ومنطلقة على أقصى سرعة  أول يوم
  !!كرمه ممكن تلحقهم ، إوعى تيأس وأنا عايز أقولك إن بفضل ربنا و

ربنا كرمي وفضله عظيم ، و على قدر إخالصك ومهّتك يف اللحاق بطريق  �
  ..قك ربنا هيعينك ويوفّ، السابقني واستغالل الشهر 

وعلى قدر نية العبد ومهّته ومراده ورغبته يف [   :  ابن القيماإلمام قال  �
  ] له يكون توفيقه سبحانه وتعاىل وإعانته ، ذلك

  

  ..لسه الفرصة قدامكم  �
  ! السباق لسه خملصش !!س يا شباب إوعوا حد ييأ

ربنا مل جيعل رمضان يوم واحد ، ربنا جعله شهر كامل 
ويدرك علشان اللي ملحقش اارده يلحق نفسه بسرعة 
  !اليوم اللي بعده حلد آخر حلظة يف الشهر املبارك 

  
١٤٤  

  ..لسه الفرصة قدامكم  �
اصحى وفوق واجتهد وإوعى تضيع  لسه قدامك فرصة لو قصرت يف اللي فات ، �

  .. روا حياتكام اللي جاية دي يغيلعل األي..  اللي جايي
دمان على اللي فات تك هللا إنك ندت نيو جد ،وكُن على يقني إنك لو اجتهدت جبد

  ..هتالقي اخلري كله ، وهتبدأ تقبِل على اهللا 

�&�!"#$�4<�����!�	�,pG��GHkن���J��L��	>� �
  !اعتبرها آخر فرصة jنقاذ ما يمكن إنقاذه 

  

استغفر وتب .. مش مشكلة إنك كنت بتقوم وتقع .. مش مشكلة ابتديت بطىء  �
لقدر وربنا لعلك تدرك ليلة ا،  إىل اهللا واستدرك وإحلَق اللي باقي من الشهر

  ..يغفرلك و يتقبل منك
  

متضيعش وقتك يف الندم واحلزن  ..اها ويتم عليك الشهر ادعي ربنا إنه يبلغك إي
خلّي ندمك وأسفك يكونوا دافع ليك على إصالح نفسك ورفع  ..على اللي فاتك 

  .. شان تلحق اللي سبقوك إىل اهللامهّتها عل
  

و " بطل"املهم انك تكون  ..بدأ صفحة جديدة من دلوقيت حاال إنسى كل اللي فات وا
  .. "اجلولة االخرية"تنهى رمضان بأحسن صورة و ترى اهللا من نفسك خريا ىف 

  
  :  يقول ابن اجلوزي  �

بذلت قُصاري جهدها ، إن اخليل إذا شارفت على اية املضمار  [
منا األعمال فإ! ن منك فال تكُن اخليل أفط ، لتفوز بالسباق

  ]  !! فإنك إذا مل تحسن االستقبال لعلك تحسن الوداع.. باخلواتيم



  
١٤٥  

لسه يف رمضان بقية .. دأش يبدأاللي ماب.. ياال بسرعة.. قدامك وقت  هلس..  
  :اد عينك إن وخلّي داميا قص.. وأن ابتعدت فعد .. إن أحسنت فزِد  �

  "يم اتِوَة بالخَرَبْالعِ" 
  ] ال بنقص البدايات ،العربة بكمال النهايات [  : سالم كما يقول شيخ اال�

  
..  شوية عايزين نتعب هللا.. عايزين جنتهد يا شباب 

 ..عايزين مهّة فوق السحاب..عايزين إرادة من فوالذ
عايزين جنتهد يف كل حلظة فيما بقي من رمضان 

  ..فال ندري مىت ندرك رمحة اهللا 
  

  :   يقول احلسن البصري �
  .. يُغفر لك ما مضى .. أحسن فيما بقي  [

  فال تدري متى تدرك رحمة اهللا ،، فاغتنم ما بقي 
  ] !ربما تكون في آخر ساعة من رمضان 

  

  

  
١٤٦  

 
 

  : رسالة أخرية ياريت نتأملها �
      

  قابهربك من ِع َكوبشراك إن أّمَن ، أيا أيها المقبول هنيئًا لك بثوابه
  ابه ،  وفخرًا لك حيث شغلك بكتابه ،لب وبى لك حيث استخلصكُط

  تهد في بقية شهـــــرك هـــــذا قبــــل ذهابه،فاج
  !!!!وال اتفق دَِّر له ــاء ِمثِله ما قـُل لقُمؤِم ُربَّــف

  

  ادة ، خيبة لك إذا َسَبقك السادة ،ويا أيها المطرود في شهر السع
  ــــــــــــادة ،جـــــا المجتهـــدون ، وأنت أسيــــــــر الوسون

  ، لشهر وما انسلخت عن قبيح العادةوانسلخ عنك هذا ا
  !؟؟؟ قَرن الَحــات وأيَوـــَعلى الف ُهفَكَلفأين َت

   
  

  
  وابكيها ف بالبابِزادت خطاياك ق  ....ت  بهيا غافالً وليايل الصوم قد ذَ

  جتنيها رــــــياراخلـــممن ث هتسغر  ....  مبا واغنم بقية هذا الشـهر حتظَ
لعلك حتظى بالقبوت ــبول عــأن تبل  ....  ىسوى أمانيهـاــبالتق غ النفس  

وقد لُـالذلي وقلْ إهلي أنا العبد  ....  ـَـــأرجو أج أتيت   اــــاجيهاز روراً ف
ـي إللنِفالتكي والــلمى ع فيهاــــر ذنويب فإين غــواغف  ....  يــملع ارق  



  
١٤٧  

 

  ! يناتشوالكات

Catenaccio !  
 

 
بالرغم من كده ولكنها ولكنها ولكنها ولكنها .. بعض الفرق بتلعب كويس جداً وبتجيب أجوان كتري   #

 !إا سايبة خط الدفاع مفتوح على البحريوالسبب بيكون !! بتخسر يف النهاية 
وبالتايل بتستقبل شباكها اجوان  !!!دفاع يف التوهان !! دفاع مهلهل ! !! دفاعها شوارع

  !!اللي بتجيبها  أكتر من

  

يعين إيه ؟؟ يعين مش كفاية إين أهاجم وأجيب اجوان ، الزم يكون عندي خط  �
ويبقى ، الزم أقفل امللعب كويس أوي علشان ميدخلش فيا اجوان، دفاع قوي وصلب 

  !!وال كأين عملت أي حاجة 
  

غلق غلق غلق غلق تكتيك الدفاع املتكتيك الدفاع املتكتيك الدفاع املتكتيك الدفاع امل،  أقوى تكتيك دفاعيأقوى تكتيك دفاعيأقوى تكتيك دفاعيأقوى تكتيك دفاعيمصطلح بيشري إىل " كاتيناتشو"والـ  �
، وهو أسلوب شاع يف كرة متاماً يف وجه اخلصممتاماً يف وجه اخلصممتاماً يف وجه اخلصممتاماً يف وجه اخلصم

القدم اإليطالية لسنوات طويلة ، بيعتمد على خط 
مدافعني بيلعبوا  ٤مدافعني ،  ٥دفاعي مكون من 

بأسلوب الرقابة اللصيقة مع العيب الفريق اخلصم ، 
!! باإلضافة لالعب خامس واقف ليربو ورا املدافعني 

  !!حائط دفاع محكم جداً 
  

  " قفل الباب" ة احلرفية تعين يطايل بالترمجوكلمة كاتيناتشو باإل 

  

  
١٤٨  

 يقابل منافس خطري وقوي جداًوالطريقة دي بيستخدمها املدربني حالياً ملا حد 
بيقوم بقفل مجيع الثغرات ويضيق على املنافس كل منفذ ممكن يعمل منه أي 

علشان حنافظ على شباكنا نضيفة من " وكاتيناتش"واحنا كمان الزم نستخدم الـ 
الزم نسد أي ..  الزم نقفل كل أبواب املعصية قدام اخلصمالزم نقفل كل أبواب املعصية قدام اخلصمالزم نقفل كل أبواب املعصية قدام اخلصمالزم نقفل كل أبواب املعصية قدام اخلصم.. أي معصية بإذن اهللا 

  ..ثغرة ممكن يتسلل منها الشيطان ويستغلها يف اهلجوم علينا 

  !؟ع يقول أنا ليه وقعت يف املعصية حمدش يسيب كل األبواب مفتوحة وراه ويرج
  !!!؟؟ت ويرجع يقول أنا ليه انتكست وراه ثغرا حمدش يتوب ويسيب

  !!.. إنت اللي بتعمل كده في نفسك 

  !احdم لحظات ضعفك
مهما كنت ومهما بلغت من  إنك خد بالكخد بالكخد بالكخد بالك �

فإنت يف اآلخر إنسان ضعيف ، اإلميان والتقوى 
 !!!ومعرض للفتنة يف أي وقت وأي زمان وأي مكان 

 ..ان ـــــهما كمفيش فينا حد كبري على الفتنة م
  !!صح وال أنا غلطان ؟؟؟

  

والطريقة دي بيستخدمها املدربني حالياً ملا حد  �
بيقوم بقفل مجيع الثغرات ويضيق على املنافس كل منفذ ممكن يعمل منه أي  ،

  !!!هجمة 
  

واحنا كمان الزم نستخدم الـ  �
أي معصية بإذن اهللا 

ثغرة ممكن يتسلل منها الشيطان ويستغلها يف اهلجوم علينا 
  

حمدش يسيب كل األبواب مفتوحة وراه ويرج
حمدش يتوب ويسيب

إنت اللي بتعمل كده في نفسك �

احdم لحظات ضعفك�
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  !؟ب باب مفتوح بينك وبني املعصيةحلد امىت هتفضل ساي�
  

   .. يا أخيت الزم تسدي كل الثغرات .. يا حبيب قليب الزم تقفل كل األبواب  �
ألنك يف حلظة ضعف هتالقي نفسك رجعت للمعصية  .. الزم حنرس مجيع املنافذ

  !! قريبة منكبكل سهولة طول ما هي 
متعرضش نفسك للمكان و املوقف واحلاجة اللى إنت عارف إنك بتضعف متعرضش نفسك للمكان و املوقف واحلاجة اللى إنت عارف إنك بتضعف متعرضش نفسك للمكان و املوقف واحلاجة اللى إنت عارف إنك بتضعف متعرضش نفسك للمكان و املوقف واحلاجة اللى إنت عارف إنك بتضعف  �

  !!..حمدش فينا ضامن نفسه  !! بسببها وتقول أنا هقاومبسببها وتقول أنا هقاومبسببها وتقول أنا هقاومبسببها وتقول أنا هقاوم
  

�<؟	�#$���0�T?�>$�q5?5>h+�Q"���א[+*(�ن �
ليه حاطط نفسك ىف وسط كل أسباب املعصية ولسه سايب كل اللى  �

  !تشتكي إنك مش عارف تتوب  ويف اآلخر ترجع، بيساعدك عليها 
   

بس لألسف سايبة وراها ..  ناس كتري مننا بتتوب من ذنوب كتري هي بتعملها �
  ..!!شوية خيوط ممكن تشدها وترجعها تاين للمعصية يف أي وقت 

  ..إقطعي كل صلة بينك وبني أي معصية .. اقطع عرق وسيح دم  �
رجليك ويرجعك من تايندك إقفل كل طريق ممكن الشيطان يدخلك منه ويش وجير  

  ..دافع بكل قوة وكل صالبة وكل استماتة عن قلبك وتوبتك وحسناتك  �
  

  ..! زم تقفل الباب بالقفل اااااخليك فاكر إنك ال
واحد ؛ الشيطان ) سم(ألنك لو سبته مفتوح ولو 

  .. !! "ياريتين"وهترجع تقول مش هيسيبك ، 
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ن العالقة بني الولد والبنت إضله وعرفوا ربنا أكرمهم بفكتري ، وبنات شباب  �
وبفضل اهللا سابوا بعض وخالص مش وبفضل اهللا سابوا بعض وخالص مش وبفضل اهللا سابوا بعض وخالص مش وبفضل اهللا سابوا بعض وخالص مش ، يف اجلامعه وعلى الشات واملوبايل حرام 

  .. بيتاقبلوا وال بيكلموا بعض وأوا عالقتهم ألم عايزين يرضوا ربنابيتاقبلوا وال بيكلموا بعض وأوا عالقتهم ألم عايزين يرضوا ربنابيتاقبلوا وال بيكلموا بعض وأوا عالقتهم ألم عايزين يرضوا ربنابيتاقبلوا وال بيكلموا بعض وأوا عالقتهم ألم عايزين يرضوا ربنا
  

  !المييل بتاعها عندك وحمذفتوش ؟؟؟طيب ليه بقى لسه ا
  ؟؟ تابعهاوبت ليه لسه ضايفها على الفيس

  ؟رقم موبايله عندك وحمذفتيهوش  خيت ليه لسهأوإنيت يا 
  !!؟تعريف أخباره ليه كل شوية تدخلي على بروفايله وعايزة 

  

ليه يا أخي لسه الرسايل بتاعتها عندك على املوبايل وكل شوية تقعد تفتتحها  �
  وتقلب عليك املواجع ؟؟؟

يف الفالنتني حمتفظه بيها عندك  ليه يا أخيت لسه الوردة اللي كان جايبهالك �
  يف األجندة ؟؟؟

هلدية اللي كانت جايبهالك يف يوم ميالدك حاططها على اليه يا أخي لسه  �
  رجع الذكريات ؟؟؟ستاملكتب عندك وكل شوية تبصلها وت

ليه يا أخيت عمالة تقرأي روايات احلب والرومانسية وتسمعي أغاين الفراق  �
  !!!وتقعدي تبكي ؟؟

�<<<��������0�j��-�Q,�؟؟	��� �
  

  ..وقولنا كله علشانك يارب وضحينا حنا خالص بعدنا إمش 
  .. مش هنعصيك وال هنغضبك تاين يارب

  ي حلظة ؟؟أليه سايب كل احلاجات دي اللي ممكن ترجعك تاين يف  �
  ..اقفل كل أبواب املعصية  �

  .. ويرجعك من تاينمنه  كحاصر وراقب كل طريق ممكن الشيطان يدخلّ
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    ........ليه يا أخي بعد ما ربنا تاب عليك وبطلت تدخل على املواقع القذرة إياها ليه يا أخي بعد ما ربنا تاب عليك وبطلت تدخل على املواقع القذرة إياها ليه يا أخي بعد ما ربنا تاب عليك وبطلت تدخل على املواقع القذرة إياها ليه يا أخي بعد ما ربنا تاب عليك وبطلت تدخل على املواقع القذرة إياها  �
ليه لسه حمطيتش برنامج مانع  �

  !!ع دي على اجلهاز أو املوبايل ؟؟؟للمواق
الرقص ليه سايب قنوات الكليبات و �

  !واألفالم على الريسيفر ؟؟
ليه قاعد تتفرج على صور البنات  �

  !!دي صور عادية ؟؟ ى الفيس وتقولعل
ليه ترتل اجلامعة وإنت معندكش حماضرات وال سكاشن وترجع تقول مش  �

  !!رف أغض بصري ؟؟عا
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  ..واب املعصية ـــــــل أبــــــــــــاقفل ك �

  
  ........    ه خرجت من مستنقع املخدرات العفنه خرجت من مستنقع املخدرات العفنه خرجت من مستنقع املخدرات العفنه خرجت من مستنقع املخدرات العفنليه يا أخي بعد ما بفضل ربنا وحدليه يا أخي بعد ما بفضل ربنا وحدليه يا أخي بعد ما بفضل ربنا وحدليه يا أخي بعد ما بفضل ربنا وحد �

شرايط الكيميا عندك يف  سايبلسه ليه  �
  !!الدرج ؟؟

  !ليه سايب تليفونات الديلرز عندك ؟؟؟ �
اللي كنت بتشرب ليه راجع تقعد على القهوة  �

  !؟؟؟ قبل كدهفيها 
  !ا جممعني الشلة علشان يشربوا ؟؟ليه رايح تسهر مع أصحابك ومه �
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  !!!!ت ما صدقت تنفد جبلدك ده إن �
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  ..  يا شباب ويا بنات ياللي عايزين ترضوا ربنا
  ..ني لحياة الضنك والهّم والغّم ياللي عايزين مترجعوش تا

  ..عايزين تعيشوا أحلى حياة بجد  ياللي

  ..يالال نأّمن خطوط دفاعاتنا 
  ظ دفاعي حديدي ، ونسد كل الثغراتنعمل حائ

  افذ ونراقب كل الطرق رقابة لصيقةونقفل كل األبواب والمن

  نستحمل شويةنضّحي وونتعب و
  ..علشان في النهاية نكون على منصة التتويج بإذن اهللا 

  

يا شباب ويا بنات ياللي عايزين ترضوا ربنا
ياللي عايزين مترجعوش تا

ياللي

يالال نأّمن خطوط دفاعاتنا 
نعمل حائ

ونقفل كل األبواب والمن

ونتعب و
علشان في النهاية نكون على منصة التتويج بإذن اهللا 

        
        
        
        
        
        
        
        



  
١٥٣  

 

  ! هجمة مرتدة

Counter Attack !  
  

 
دي  اهلجمة تنقلبب لكنو،  صمللخ هجمة عن عبارة هي املرتدة اهلجمة  �

  ..!ديف فيها عالية جداً ، وبتكون فرصة الته صماخل على وترتد
  

  هجمة هيحاول الشيطان يعملها ضدنا،وإحنا يا شباب هنتبع األسلوب ده يف كل �
تقوم  ؛يف كل مرة هيحاول الشيطان يوقعك يف معصية أو يوسوسلك حىت مبعصية 

وترد اهلجمة جمة خطرية تنتهي  تقلب الطاولة عليه وتاخد إنت زمام املبادرة
  ..ة الشيطان بإذن اهللا وهزمي، بإحراز هدف 

  
  ،  مثالً الفجر صالة يعين لو ضيعت �

  ..أجزاء قرآن  ٣تقرأ 
  لو اغتبيت حد مثالً ،  �

  ..مرة  ١٠٠٠تقومي تستغفري 
  لو نظرت ملقطع حرام ،  �

  ..جنيه صدقة  ٥٠تقوم تطلّع 
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  : هي اهلجمة املرتدة يف امليزة �
  

 حاجة بتعمل إنتده ..   بالعكس ؛  حاجة وال نفسك بتعاقب مش إنك :أوالً  �
  .يف موازين حسناتك بإذن اهللا  له ثواب كبري خري وبتعمل جداً كويسة

  

يف  ، فيكون سبب "واتبع السيئة احلسنة متحها"إن ده يندرج حتت باب  :ثانياً  �
  .حمو السيئة اللي وقعت فيها 

  

 فلوس تدفعب هتالقي نفسك مثالً …جداً كتيييري ناس من جتربة وعن :ثالثاً  �
نفسك مش هطاوعك وهتالقي يف بعدها وإنت رايح تعمل املعصية  اللي واملرة..  مرة

  !! حاجة قوية بتبعدك عنها
  

على اللحظة اللي فكّر فيها إنه  هتخذل الشيطان وهتخلّيه يندمإنك  :رابعاً  �
  !يهجم عليك ، ويقول ياريتين انسحبت من األول 

  

  : يقول  كان اإلمام سفيان الثوري �
  
  

  لِئْن غلبني الشيطان باألمس ؛ [
  ] عبادتي وُحسن بتوبتي اليوم َظهَرُه منَّألقِص
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  الهدف الذهبي

Golden Goal   
  

 

 

وده عبارة عن هدف اللي بيسجله يف أي وقت بيفوز وتنتهي املباراة حىت لو   �
  !لسه الوقت منتهاش 

وفيه ناس !!!  هدف فعالً من دهب، يعين " اهلدف الذهيب"وعلشان كده بيسموه 
  !!، يعين الضربة القاضية اللي بتخليك تفوز يف حلظتها " اهلدف القاتل"بتسميه 

  

  : واهلدف الذهيب عندنا يف رمضان واللي كلنا بنسعى لتسجيله هو  �

  "ليلة القدر " 
 

  :قال  يعين زي ما ربنا ! عارف يعين إيه ليلة القدر؟؟�
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.. شهر ، أل  ١٠٠٠= يعين دي مش  �
شهر ،   ١٠٠٠قال خري من   ده ربنا

 تلك يف الصاحلة األعمال ثواب يعين
 العمل من ريتبك وأفضل رتأك الليلة

  !!  سنة ٨٣ ملدة املتواصل
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  و حىت لو افترضنا �
  ،فقط شهر  ١٠٠٠ا تساوي إ

  !!سنة عبادة  ٨٣= در يبقى عبادة ليلة الق
  سنة صالة ، ٨٣=يعين الصالة فيها 

  سنة قرآن ، ٨٣= القرآن فيها 
  !!سنة قيام  ٨٣= القيام فيها 

  !!معقول ؟؟!! ده جبد ؟؟!! ده إيه ده كله ؟
  !!يا رب لك احلمد الذي ال ينتهي على فضلك وكرمك علينا 

  م آمنيالله..ربنا يبلغنا ليلة القدر وجيرب تقصرينا وتفريطنا 
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     ،  ٨٣سنة أو أكثر ؟؟ ولو حد وصل عمره لـ  ٨٣مني فينا يضمن إنه يعيش  �
يف العبادة والطاعة ؟؟ سبحان اهللا أجر ليلة ) سنة  ٨٣الـ ( هل بيقضي عمره كله 

فرصة .. ة كاملة سن ٨٣، خري من أجر اجتهاد وعبادة كام ساعة بس  واحدة ،
  !!!مش متخيل حد عاقل يعرف الكالم ده ويفرط فيها  .. منحلمش بيهاخيالية 
سنة  ٢٠سنة منهم  ٦٠يعين لو عمرك !  جداً قصري الفعلين عمرك إوخد بالك �
 هتالقي اللي اتبقى لكومكاملات، مواصالتشغل و ١٥شيل و، قبل البلوغ  ١٥و، نوم 

  !أوي نت جمتهد اجتهاد شديد إده لو بهم كلهم عبادة هنحس !!!!!سنني  ١٠ يف اآلخر
  ! عبادة أضعاااااااااف عمركـبتتحسبلك ليلة واحدة  بفضله وكرمه وهبكربنا ختيل 

  
� �

  سنة عبادة ٨٣= لو حسبنا إن عبادة ليلة القدر و �
  ةعباد سنني ٨ = القدر ليلة يف الواحدة ةالساعيبقى  �
  ! ةعباد يوم ٥٠ =القدر  يف ليلة ة الواحدةالدقيقيبقى  �

 
 

  ! يعني ليلة القدر بتتحسب الثانية والدقيقة �
عش فيها أي حلظة غري يف عبادة يعين املفروض متضي!!  

  !!يعين مفيش وقت للكالم واجلدال والكورة والنت وغريه 
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أفضل ليايل الدنيا كلها على االطالق هي ليايل العشر العلماء بيقولوا إن  �
، وعلشان الفضل والثواب اخليايل  لـوجود ليلة القدر فيها؛ ضان األخرية من رم

كان بيعتكف العشر االواخر ويستعد هلم استعدادا خاصا  � ، النيبالعظيم ده 
زي ما السيدة  علشان يدرك ليلة القدر وينال أجرها ، وجيتهد فيهم يف العبادة

  : وقالت  أخربت  عائشة
  مسلمرواه  ] ما ال جيتهد يف غريه جيتهد يف العشر � كان النيب [

  : وقالت أيضاً
  متفق عليه ] هوأيقظ أهلَ،  هيلَا لَيوأح،  رئزامل دشإذا دخل العشر  � كان النيب [

  

  .. كناية عن االجتهاد في العبادة واعتزال النساء "المئزر شدَّ"و
  !!!مكنش بينام في ليالي العشر ا=واخر  � يعني النبي

  
 ٢٠تداء من ليلة ابيعين  �

لو عرفت تاخد أجازة رمضان ، 
يبقى خري وفضل ونعمة  فوتعتك

  .من ربنا 
لو معرفتش يبقى حتاول بقدر ما 

تعتكف يف املسجد كل ليلة تستطيع 
  .. من بعد التراويح حلد الفجر
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  : قال
  عليهمتفق  ]تقدم من ذنبه ر له مافغُمن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا 

ك أن اهللا عظّمها هذا يعين تصديقًا بأا ليلة عظيمة وتوقن يف نفس
  .. ةيجلب لك املغفر

   ..يعين تستشعر التعب واجلهد فيها وحتتسب أجره عند اهللا

كان يقوم الليل بالقرآن   �النىب ! .. الليلة كلها ىف الصالة  كونمش شرط ت
  ..علشان متملّش وتستفيد  نوع زي ما بنقول دامياً ..الذكر والتدبر والدعاء 

.. وقت ملدة ساعة تكون لقراءة القرآن وتدبره ... صها خصقسمها و
        ..وقت يكون فيه صالة خاصة ركعتني تقف فيهم وإنت خاشع بني يدى اهللا 

  ..وهكــذا  ..

  :يف ليلة القدر  �اللي وصانا بيه حبيبنا النيب  العظيم الدعاء

 )اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني 

قال �النيب  �
من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا [

  

يعين تصديقًا بأا ليلة عظيمة وتوقن يف نفس :إميانا  �
يجلب لك املغفرالتعظيم لـ

يعين تستشعر التعب واجلهد فيها وحتتسب أجره عند اهللا :احتسابا  و �
  

مش شرط ت و �
الذكر والتدبر والدعاء و

قسمها وأوقات الليل 
وقت يكون فيه صالة خاصة ركعتني تقف فيهم وإنت خاشع بني يدى اهللا 

..وقت تستغفر فيه 
  

الدعاء ساشنومت �

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ( 
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، أما بقى الناس اللي بتضيع العشر األواخر يف الكحك والبسكوت ولبس العيد  �
  : هنقوهلم ٢٧تدخلش املسجد غري ليلة بوم

  

بيجتهد يف كل  � ، بل كان النيب ا ذكرنازي م � مل يكن فعل النيبده  :أوالً  �
  ..يل العشر األواخر من رمضان الي

  

وال أحد من الصحابه   �مفيش أي دليل شرعي ثابث صحيح عن النيب  :ثانياً  �
جزم إن ليلة القدر ليلة  ةوال سلف األمكل اللي موجود إجتهادات من ..  رمضان ٢٧ي
  ..بعض العلماء 

رش طاقتك وجمهودك ووقتك يف االنشغال بليلة القدر متسخاألفضل طبعاً إنك ف
ليايل دول وكأم  ١٠، بل سخر جهدك وطاقتك يف إنك تشتغل ال  ؟هتكون يوم كام

، أكيد بفضل اهللا  ، وليلة القدر تطلع زي ما تطلع ليايل ليك يف الدنيا ١٠أخر 
نه الكرمي أل، هيضيع تعبك لو صدقت  ومستحيل ربنا ، هتدركها وهتنال أجرها 
  ..الودود سبحانه وتعاىل 
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    ؟؟؟؟ حيلم بهليايل بس وتفوز بيها وبثواا اللي حمدش  ١٠يا ترى هتصرب  �
      ؟؟؟؟ء احملرومني من كل شئ وال هتطلع منها رصيدك صفر ، وهتكون من األشقيا

هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلةٌ خري من ألف (: وقال   �زي ما أخرب النيب 
  صححه األلباين ) وال يحرم خريها إال حمروم، من حرِمها فقد حرم اخلري كلهشهرٍ، 

    

  !!نت سيد قرارك إو.. لك حرية االختيار 



  
١٦١  

  

  ل المباراةـرج

Man Of The Match  

يف عامل الكرة ، بعد اية كل مباراة ، بيعملوا مسابقة واستفتاء على مني هو 
أحسن واحد أداءاً يف املباراة ؟؟ وبيبقى له جايزة معينة ، غري طبعاً إن ده بيبقى له 

  ..حافز كبري وتشجيع على إنه يستمر يف أدائه اجلميل بعد كده 
  ..  اهللا إىل سباق ..ورمضان يا شباب شهر مسابقة 

  يا ترى مين هيكون هو رجل رمضان ؟؟
  !ياترى مني فينا هيكون أحسن واحد يف رمضان؟؟

  :  قال اإلمام احلسن البصري

 مرضاته، إىل بطاعته فيه يستبقون ،خللقه مضماراً رمضان شهر
    اليوماليوماليوماليوم    يفيفيفيف    الضاحكالضاحكالضاحكالضاحك    الالعبالالعبالالعبالالعب    منمنمنمن    فالعجبفالعجبفالعجبفالعجب ،فخابوا آخرون وختلف ، 

  ] اهللا رمحه بكى مث، لونلونلونلونبطبطبطبطاملُاملُاملُاملُ    فيهفيهفيهفيه    وخيسروخيسروخيسروخيسر    احملسنون،احملسنون،احملسنون،احملسنون،

  

 
يف عامل الكرة ، بعد اية كل مباراة ، بيعملوا مسابقة واستفتاء على مني هو   #

أحسن واحد أداءاً يف املباراة ؟؟ وبيبقى له جايزة معينة ، غري طبعاً إن ده بيبقى له 
حافز كبري وتشجيع على إنه يستمر يف أدائه اجلميل بعد كده 

ورمضان يا شباب شهر مسابقة 
  

يا ترى مين هيكون هو رجل رمضان ؟؟ �
ياترى مني فينا هيكون أحسن واحد يف رمضان؟؟

  

 

قال اإلمام احلسن البصري �
  

شهر جعل اهللا إن [
 ففازوا قوم فسبق
احملسنون،احملسنون،احملسنون،احملسنون،    فيهفيهفيهفيه    يفوزيفوزيفوزيفوز    الذيالذيالذيالذي

  
  
  
  

  

  

  

  
١٦٢  

  مني أحسن واحد صلّى فينا ؟يا شباب 
  ؟فضل واحد قلبه خشع يف التراويح ؟
  ؟؟مني أكتر واحد هينفق وخيرج صدقات ؟

  ؟؟؟مني أسرع واحد فينا يف أعمال الرب واخلري ونفع الناس 
ل بعد العيد ؟؟؟مني أكتر واحد فينا هيثبت ويكم  

  ؟؟نا مسابقة مني أحسن واحد فينابين حنا فيه ما
 �,0�j��-ق��/�������D&>  

  َسه َفألن المتسابق بيقطع َن والسباق سّموه تنافس ؛
  !، ويصل إلى الهدف قبل أي حد  في السباق يفوز

ن هو يا ترى مني فينا اللي هيكو �
  ؟؟  السابق إىل اهللا

يا ترى مني فينا يا شباب اللي هيجيب  �
  ؟؟؟  آخره علشان يصل إىل اهللا

يا ترى مني اللي هيضحي وهيترك شئ  �
  ؟؟   هو بيحبه هللاحرام 
يا ترى مني هيصرب ويستحمل أكتر من  �

  ؟؟  اهللاأجل رضا 

يا شباب ا ترى ي �
فضل واحد قلبه خشع يف التراويح ؟مني أ �
مني أكتر واحد هينفق وخيرج صدقات ؟ �
مني أسرع واحد فينا يف أعمال الرب واخلري ونفع الناس  �
� مني أكتر واحد فينا هيثبت ويكم

  

حنا فيه ماإ
� 

والسباق سّموه تنافس ؛
يفوزعلشان 

  



  
١٦٣  

 بقى كل واحد بيعمل، الصحابة لما عرفوا إنهم في سباق  �
  !لشان يكون هو رجل السباق األول ة ععة بالمرَّأشياء غير متوّق

  !!حنا عملنا إيه علشان نكون رجالة زيهم ؟؟؟إ
  

  :  قال اإلمام ابن رجب �
  

راد من ذلك املُ فَهِموا أن،  ﴾فَاستبِقُوا الْخيرات  ﴿  لَما مسع القوم قول اهللا [ 
، واملسارِع إىل نَ هو السابق لغريه إىل هذه الكرامةأن جيتهد كلُّ واحد منهم أن يكو

 يهم إذا رأَى من يعمل عمالً يعجِز عنه، خشجة العالية، فكانَ أحدربلوغِ هذه الد
  ! فيحزن لفوات سبقهأن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، 

  

دهم قوم فعكَسوا مث جاءَ من بعفكان تنافسهم يف درجات اآلخرة واستباقهم إليها، 
  ] ! وحظوظها الفانية، فصار تنافسهم يف الدنيا الفانية الدنيئة، األمر

  
حنا بقينا بنصحي من أحالها نومة ويف عز إ �

و مقابلة مع أو شغل أ ةالربد علشان مدرسة أو جامع
منبه و بنقوم مهما  ١٥بنظبط  !! هحد يهمنا و بنحب

  !!متأخر  كان معاد نومنا
!! ي ركعتني قيام نقوم نصلّ!! لصالة الفجر  منا نقومإ

نقوم نستغفر شوية ونتوب لربنا وقت السر ح!!!!!!!!!  
الدين يسر بنقول لنفسنا وعلينا ده صعب كل 

كلنا هندخل اجلنة  وومتعقدهاش بقى يا عم احلاج 
  !!مش مستاهل كل ده واملوضوع 

  
١٦٤  

صرف فلوس بدون حد يف يب ى كتري مننابق �
ملوبايالت وشحن باقات النت شراء أحدث ا

  !!وأطقم اخلروج والفسح واملصايف 
مبالليم وجنيهات يبقى ، نتصدق وقت ما إمنا  

  !! بالعافية 
  !!نكفل أسرة فقرية ده صعب ومش معانا فلوس 

  

بييجوا على نفسهم طلبة الثانوية العامة  �
  ليه ؟؟، إال قليالًمش بيناموا و

 يفبس نص درجة كل واحد عارف إن ألن 
ر مصريه كله الثانوية العامة تغي!!!  

  !!!بيتنافس علشان جييب أعلى جمموع والكل 
  

���'�X�� �u'�א	�$����������*$���KK� �
vא��w&�8�D����#xو��������	و[������0�FGH>>� �

  

ونسينا إن ربنا هو اللي أمرنا بالتنافس للفوز بأعلى درجات النعيم يف اجلنة 
  :  قالف

 ﴿’ Îûuρ y7Ï9≡sŒ Ä§sù$uΖoK u‹ù=sù tβθÝ¡ Ï�≈ oΨtG ßϑø9   ٢٦:املطففني ﴾#$



  
١٦٥  

وسنة   نسينا إن املسابقة واجلدية هي أصل يف العبادة كما يف كتاب اهللا �
  ، ﴾ سابِقُوا ﴿ : قال سبحانهكما و ،﴾ وسارِعوا ﴿:  كما قال تعاىل،  � رسوله

  . )ق املُفَردونبس(:  ويف احلديث
  

،  واحد من الصاحلني بيعترب نفسه هو املخاطب ذا األمروعلشان كده كان كل 
ومرضاته و كانت مهّتهم فوق السحاب ،   فكانوا بيتسابقوا يف طاعة اهللا

ومكانوش بيفكروا إال يف معايل األمور ، ومما نل عنهم من قوهلمق  :  
لو أن رجًال بالمشرق سمع أن رجًال بالمغرب أحب إلى اهللا منه [ 

  ! ] بًاَعَجذلك لم يكن ،  زنًامات ُحقلبه ف فانصدع
  

  !!إمتى ؟؟ ؟ هنبقى رجالة بجديا شباب متى إ �
 عن تنافس وبطوالت وتضحيات وأفعال الصاحلني من الصحابة قرأ كتريعايزين ن

  !م بقلوبنا ميكن نبقى رجالة زيهم والتابعني وحىت املعاصرين ، عايزين نعيش معاه
  

  

  
١٦٦  

  :إحدى البنات بتقول  �
عاوزين يستغلوا فيه ...  ىف سباق جبدكأم يف الدنيا وعاشرت ناس كتري فت وش [

  !.. كل حلظة ىف عمرهم ىف ثواب وطاعة
ك أنا نفسى أقدر زي: و بقوهلا  ..م واحدة عن عمل مجيل هى عملته مرة بكلّكنت 

على فكرة أنا معرفش هو فرض و ال سنه وال : قالتلى  .. أعمله ألىن أعرف إنه فرض
  .. على طول فعملته ، أنا عرفت إن ربنا بيحبه !!لت باىل أصالّ شغ

  !!! صراحة وجعتىن الكلمة دي أووووووى
بقى أنا تايهه بني األراء ياترى ده فرض و ال سنة ؟؟ وهى راحت من غري ما حتسب 

  ..لك يا رب  حباً...وقالتله عملته يارب 
أكيد فيه فرق شاسع بيين وبينها .. أكيد مش ممكن هنتساوى عند ربنا.. يااااااااه 

درجيت ، يا ترى ﴾ هم درجات عند اللَّه ﴿ قال  ربنا ..يف درجتنا عند ربنا 
  ] درجتك عند ربنا إيه ؟و

  

 

  ..شهر جد وعمل  يا شباب رمضان �
  ..رمضان شهر عبادة ومنافسة في الطاعة 

  ..مسابقة في الخير بكل صوره وأنواعه رمضان شهر 
  ! " الصفوة" من كون ننجتهد بقى علشان ين عايز



  
١٦٧  

  : ابن اجلوزي  اإلمام اللي قال عنهمالصفوة عايزين نكون من 

،  ما وقفواوا ومنذ سلك ،ما ناموامن الصفوة أقوام منذ تيقظوا 
ٍـَوت عودرأوا نقص ما إىل مقام ،  كلما عربوا مقاماً ،قٍر

  ]فاستغفروا  ، كانوا فيه

قال  �تهم يف األرض ، فالنيب وأما اللي بضاعتهم الكسل والنوم واألكل ومهّ

  رواه مسلم]  هم اهللاؤخرحىت يما زال قوم يتأخرون 

  :   قال الشيخ ابن عثيمني
ؤخره بتلى بأن يأن يخشى على اإلنسان إذا عود نفسه التأخر يف العبادة 

  ] !مواطن اخلريهللا عز وجل يف مجيع ا

  
  نسأل اهللا أن جيعلنا 

  ..من السابقني إليه 
  ..اللهم آمني 

  

عايزين نكون من  �
  

من الصفوة أقوام منذ تيقظوا  [
عودٍصفهم يف 

  
وأما اللي بضاعتهم الكسل والنوم واألكل ومهّ �

ما زال قوم يتأخرون [     : عنهم
  

قال الشيخ ابن عثيمني �
 ]د نفسه التأخر يف العبادة يخشى على اإلنسان إذا عو

  

  

  
١٦٨  

  

  الحـريـف

The Professional  

  

    .. ١٠/١٠العب .. العب أداءه مبهر  ..احلريف هو العب من طراز خاص   �   
  ..العب بيلعب زي ما الكتاب بيقول بل وأفضل 

  

رمضان الزم تكون حريف وتعرف وإنت يف  ..احلريف العب سريع ومهاري  #
تراوغ خصمك ونفسك األمارة بالسوء وختترق كل دفاعام اللي حماصراك 
وعايزاك تفضل متكتف ومكتئب ويائس ، وتنطلق ومتخليش أي حد يوقفك عن 

  ..إوعى تقف مهما حصل .. الوصول للهدف 
   

كون حريف وإنت يف رمضان الزم ت ..احلريف العب ملساته خطرية ومؤثرة جداً  #
ويكون ليك أعمال مميزة ومؤثرة تكسب ا ثواب كبري ويف نفس الوقت تسيب بصمة 

زي كفالة أسرة يتيمة ولو .. يف حياتك ويف حياة غريك يف رمضان وبعد رمضان 
أو مشروع دعوي يف مدرستك أو كليتك .. أو صدقة جارية هلا أثر ..بشنطة كل شهر 

  ..هكذا و.. أو املكان اللي إنت ساكن فيه 
  

احلريف العب أداءه بيزيد يوم بعد يوم وكل مباراة بيقدم مستوى أحسن من  #
وإنت يف رمضان الزم تكون حريف وكل يوم تكون أحسن من ايل قبله و  ..اللي قبلها 

أهم حاجة تضيف شئ جديد لصحيفتك .. تزود يف أعمالك ولو مبقدار صغري 
  ..وتواظب عليه 

  



  
١٦٩  

.. مينه ماشي احلريف العب بيلعب بي �
بيستغل كل . .بدماغه ماشي .. بشماله ماشي 

  ..هداف امكانياته لتسجيل األ
وإنت يف رمضان الزم تكون حريف وتستغل كل امكانياتك وجوارحك يف القرب من 

.. عينك ال تفتر عن النظر يف املصحف .. لسانك ال يفتر عن الذكر والدعاء .. اهللا 
قلبك متلهف لكل  ..لوقات اهللا والتدبر يف الكون دماغك ال تفتر عن التفكر يف خم

  ..   عمل يرضي اهللا
  

يف رمضان الزم  وإنت  ..احلريف العب بيعمل كل حاجة يف الكورة باحتراف  #
وتعاىل نشوف مع بعض بعض النصائح .. تكون حريف وتأدي كل واجباتك باحتراف 

  ..ن اهللا علشان نبقى حمترفني يف كل حاجة بنعملها يف رمضان بإذ
  

  

تعالوا نشوف مع بعض بعض النصائح علشان نبقى حمترفني يف كل حاجة  �
  ..بنعملها يف رمضان بإذن اهللا 

  :نصائح عامة : أوالً 

B  استعد جسدياً للعبادة..      C  استعد نفسياً للعبادة..  
D  استعد قلبياً للعبادة..        E  خلّيك فاهم مش حافظ..  

F بدأ بأي خطوةإ ..           G  التأجيلاحذر من ..  

H مفيش وقت للنوم ..  I         ينموبايلك سالح ذو حد ..  

J  زهة الروحاخللوة ن..        K  عينك على عينك..  

  
١٧٠  

 B استعد جسديًا للعبادة  

،  إزاي ؟؟ يعين ختيل نفسك رايح معاد مهم تقابل فيه حد إنت بتحبه جداً
  ..طبعاً بتبقى يف أحسن صورة  وبتتهيأ للمعاد ده إزاي ؟؟نفسك 

      ، إنت يف كل عبادة بتعملها بتناجي ربك وبتقبِل عليه ،  وهللا املثل األعلى
 وتعظم شعائر اهللا  بإنك  وتكون على أحسن حال ،:  

  ..حتاول تكون على وضوء قبل أي عمل 
  ..وي تلبسه حىت لو قاعد يف البيت يف ومكويكون عندك لبس نض

  ..واملكان اللي هتقعد فيه يكون نضيف ومرتب ومفيهوش ملهيات 
  .. وترش معطر جو أو تتطيب 

  .. على قلبكالرائع جّرب الكالم ده وهتشوف أثره 
  ٥٠:احلج ﴾ بومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُو ﴿: كما قال تعاىل 

إزاي ؟؟ يعين ختيل نفسك رايح معاد مهم تقابل فيه حد إنت بتحبه جداً �
نفسك  ختيل إنت بتجهز

وهللا املثل األعلى �
 فالزم تعظّم اهللا

حتاول تكون على وضوء قبل أي عمل  �
ويكون عندك لبس نض  �
واملكان اللي هتقعد فيه يكون نضيف ومرتب ومفيهوش ملهيات  �
وترش معطر جو أو تتطيب  �


جّرب الكالم ده وهتشوف أثره  
كما قال تعاىل 

  
  
  
  
  
  
  



  
١٧١  

 C  يًا للعبادةنفساستعد  

رايح هلا ،  رايح هلا بنفسوإنت رايح تعمل أي عبادة تكون  يعينإزاي ؟؟  �
، إحساس واحد مريض  رايح هلا باحساس إنك حمتاج للعبادة دي، باشتياق 

وتعبان ودي جرعة الدوا اللي هترحيه ، احساس إنك رايح تستمتع مش رايح تعمل 
  !!مش وقت بتحاول تعديه وخالص !  نت مغصوب عليها ، مش روتنيحاجة إ
كل مهّك إن احلاجة دي تنقضي وعايز تستريح منها بأي يبقى مش يعين  �

  !!طريقة ويبقى امسك عملتها وخالص 
  


يعين مثالَ وإنت رايح جتيب املصحف علشان تقرأ وردك ، ختيل وهيأ نفسك  
  .. حياتك من أحب صديق لك كأنك رايح تفتح أغلى هدية جاتلك يف

وتقوم تبص له كده وتبتسم وتضمه لصدرك 
وإنت فرحان ، وتالقيك أول ما بدات تفتح 

، قلبك اتفتح معاه هو كمان  ، املصحف
تع من وبدأت تستم، وصدرك انشرح للقراءة 
   ..قبل ما تقرأ حىت أي آية 

  .. يف كل العبادات ويف كل حياتك وهكذا
  


 حاول تستمتع بكل حاجة بتعملها ..  
  ..املوضوع ده هيخلي كل حاجة ليها طعم تاين خالص  �

  
١٧٢  

 D  يًا للعبادةقلباستعد  

تعرف تدخل يف علشان  ؛ مهد الطريق األول وافتح أبواب قلبكيعين إزاي ؟؟  �
 مش على ما تقعد حتاول حتضر يف قلبك تكون العبادة.. جو العبادة من البداية 
  !!يا هادي خلصت وإنت لسه بتقول 

بدأ املوتور يسخن يعين الزم تشغل موتور العربية األول  ومتشي شوية علشان ي �
  ..وبعدين تنطلق 


علشان تعرف  ، وكذلك قلبك حاول تستحضره األول بعبادة بسيطة وخفيفة 
تدخل يف جو عبادة تانية ويبقى إحساسك فيها عايل وقلبك خاشع ودماغك مركز 

  ..  ضل اهللامش مشتت وتنطلق بقى بفو
 تكون يف املسجد وتصلي حتية املسجد أو السنة القبليةفمثالً قبل صالة الفريضة �

تصلي ركعتني ، قبل ما تقرأ القرآن ممكن  مرة ١٠٠تستغفر ، قبل القيام تقعد 
  ..وهكذا ..  وبعدها تبدأ دعاء حلد املغرب، تقول أذكار املساء دوء كده  خفيفتني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
١٧٣  

 E خّليك فاهم مش حافظ  

يعين مثالً لو ربنا  ..شخص تقليدي يف عالقتك مع ربنا نش وحاول متك
بعد  بسرعة متقومش بقىفتح عليك يف عبادة معينة وكنت حمدد هلا وقت معني ، 

   .. كمل وخد وقتك حلد ما قلبك يرتوي
ز إمسك فيها و إبدأ ركّولوياتك ، لو ربنا فتح عليك يف عبادة معينة ومكانتش يف أ

  .. أوي عليها لعلها تكون هي أرجى عمل عملته تلقي به اهللا يوم القيامة
وكذلك لو بدأت متالقيش قلبك حاضر يف صالة القيام مثالً ممكن تبدهلا 

  ..ار متواصل حلد ما تالقي قلبك 
من  يها إوقف اخلتمه وابدألو بدأت حتس بسرحان يف اخلتمة اللي إنت ماشي ف

  ..أقرب سورة بتأثر يف قلبك 
  ..م اللي بتصلي وراه شوف غريه لو بدأت حتس إن مفيش خشوع ورا اإلما

  ..خليك فاهم مش حافظ ... ات وقيس علي كده كل العباد

الالعب الحريف لو لقى  �
  ...جبهته مقفولة 

بيعرف يغّير مكانه في 
  ! الملعب

حاول متكيعين  �
فتح عليك يف عبادة معينة وكنت حمدد هلا وقت معني ، 

كمل وخد وقتك حلد ما قلبك يرتوي.. تفتح لك اما 
لو ربنا فتح عليك يف عبادة معينة ومكانتش يف أ

أوي عليها لعلها تكون هي أرجى عمل عملته تلقي به اهللا يوم القيامة
وكذلك لو بدأت متالقيش قلبك حاضر يف صالة القيام مثالً ممكن تبدهلا  �

ار متواصل حلد ما تالقي قلبك بفترة إستغف
لو بدأت حتس بسرحان يف اخلتمة اللي إنت ماشي ف �

أقرب سورة بتأثر يف قلبك 
لو بدأت حتس إن مفيش خشوع ورا اإلما �

وقيس علي كده كل العباد
  

  
١٧٤  

 F وةإبدأ بأي خط  

و عندك حاجة عايز تعملها سواء عبادة أو أي أيعين ساعات بيكون وراك شغل  �
، ومع ذلك  واملقدرة إنك تنفذها وعندك الوقت واجلهد، يف حياتك  تانية حاجة

  !!!وحاسس بكسل رهيييييب  تبص تالقي نفسك مش قادر، 
خالص و مش مشكلة تعملها أال يقولك أجلها لبكرة ن جواك عمصوت مبتسمع و

جمتش عليها ، وبتبقى حاسس إن فيه بينك وبيها حاجز كبيييييري أوي الزم ختطيه 
  !!علشان تعمل احلاجة دي 

  

وأنا بقولك إن احلاجز ده  �
 !!جمرد حاجز نفسي تافه ليس إال 

ما ، وعلشان تتغلب عليه بكل سهولة 
تقوم بس من مكانك  كعليك إال إن

وتاخد خطوة أو نص خطوة حىت يف 
  ..!يذ الشغل تنف

  

  !حط رجلك بس على السّلم واطلع أول سّلمة  �
  وهتبص تالقي نفسك بفضل اهللا بدأت تكمل بقية الشغل وأجنزته بكل سهولة ويسر 

 

يعين لو عايز تقوم تصلي ، قوم بس ومشَر دراعك وبعدين خد خطوة حلد  �
سجادة مكان ما بتتوضا ، هتالقي نفسك بفضل اهللا بدأت وضوء وخلصت وجبت ال

  !..وصليت ركعتني وأربعة وعشرة كمان 



  
١٧٥  

 G س من التسويف والتأجيلdاح!  

  !التأجيل ده من لصوص الوقت اللي بيسرقوا منك كمية وقت هيييييبة  �
بل بيضيع منك .. وياريتك يف الوقت اللي إنت أجلت فيه الشغل ده بتعمل حاجة 

   !ا الشئ اللي إنت عمال تأجلهالوقت ده وغريه من األوقات اللي كنت ممكن تعمل فيه
 

باإلضافة إىل إن التأجيل هيزود الشغل عليك  �
وتبص تالقي احلاجات الصغرية اللي بتأجلها تتراكم 

تعمل أي  فوق بعضها و تبقى مش قادر نفسيا تبدأ
  !!حاجة منها 

  

  ؟؟؟؟طيب احلل إيه 

  !!تبطل تأجيل و تبدأ تعمل الحاجات اللي وراك  �
  !يط جدا املوضوع بس
  
  
  
  
  
  

  
١٧٦  

 H  مفيش وقت للنوم!  

؟؟ هتقول هو أنا أعرف حد يف الدنيا معرفة شخصية  عارفه السرير اجلميل ، �
بينه قصة حب تتكتب ده اللي بينه و،  !! ده صديقي الصدوقتفصيلية أكتر منه ، 

  !!..يف التاريخ 
  !! للي تشوفه فيهاهرب من املكان اوقد ما تقدر ، ابعد عنه : هقولك 

  نت قاعد على السريرإوعى تحاول تعبد ربنا وإ �
  !!بع سرير حتى و في أي مكان في ُرأو وإنت جنب السرير أ 

  

إن السرير له قوة وجمربني يا عم احلاج ؟؟ ألن طبعاً زي ما كلنا عارفني بقى ليه  �
  !!!ال يقاومها أشجع فارس مغوار  جذب مغناطيسية

  !!!وي وهتالقي نفسك يف العامل اآلخر فكلها مخس دقايق ، عشر دقايق بالكتري أ
  

متجيش بعد الفطار تقول فـ  � 
مهدد بس دقيقتني على السرير 
افرد رجلي علشان أعرف أصلي 

هتالقيك بعد الدقيقتني التراويح ، 
  !!! صاحي على أذان الفجر

  



  
١٧٧  

كتاب تفسري  فده أكيد عايز يذاكراللي بيقول أنا هذاكر على السرير ، بقى  أما �
  !!!!ى واألحالم الرؤ
قوم وفوق وشد حيلك !! ؟؟؟مذاكرة إيه اللي على السرير يا حبيب قليب  �

  !!!وصحصح كده 
  

وإنت مثالً قاعد بعد الفجر يف جلسة  ولو النوم كبس عليك جامد يف أي وقت �
أو اغسل وشك بشوية ، قوم اتوضا الشروق أو وإنت بتذاكر او وإنت بتقرأ قرآن ، 

  ..، هتالقي نفسك صحصحت بفضل اهللا ة ميه باردة كل فتر
، لو كنت قاعد قوم امتشى شوية أو غير مكانك  حاول تغير وضعككذلك و �

  .. وهكذا .. وانتقل ملكان تاين اقعد فيه 
  

  
        
        
        
        

                
        
        
        
        

  
١٧٨  

 I  موبايلك ُمفِسد العبادات!  

إحنا يف عصر التكنولوجيا الرهيبة ، وتقريبا مفيش حد مش معاه موبايل  �
Smart Phone ..  

املوبايل السمارت ده بقى ممكن يكون من أكرب نعم ربنا عليك يف  �
  ..ضان ويف حياتك كلها رم

ويف أي وقت تقدر تقرا وردك  بسهولة جداً حتمل عليه القرانطبعاً تقدر  �
  ..أو يف اجلامعة أو يف أي مكان  وتستغل كل وقت انتظار يف املترو

سالمية وأبليكيشرت ا..  برامج االذكار واألدعيةبرامج للتفسري و وكمان عندك  �
  ..كتري جدا  وبرامج مفيدة

معرفة التفسري أو قراءة يف الفقه أو أي ده غري إنك ممكن تستخدم النت يف  �
  ..على مواقع التواصل بأنواعها ة اهلادفوالصفحات كتب دينية مفيدة أو اجلروبات 

يه كتب أو دروس أو قرآن وتسمع ل علحتموعندك كمان املوبايل نفسه ممكن  �
  ..وتستغل كل حلظة صح  وإنت يف املواصالت أو يف الشغل

  
ممكن يكون املوبايل ده أكرب نقمة يف حياتك .. وعلى النقيض متاماً   �

  ..وسبب شقاءك يف الدنيا واآلخرة 
وطبعاً ده عن طريق استخدامه يف معصية اهللا وكلنا عارفني البالوي السودا  �

  ..نسان عن طريق املوبايل ها اإلكن يوصلّاللي مم



  
١٧٩  

يف رمضان بالذات ممكن يبقى هو سبب ضياع  اللي عايز أقوله إن �
  :رمضان منك ، ألنه 

،  حرامي وقت مفيش زيه :أوالً 
يقدر يسرق منك عمرك كله وإنت وال 

  !! حاسس بالوقت
 بيفسد عليك عباداتك كلها :ثانياً 

اللي هو ؛ ما فيها  ع روحها وأهميضيبو
  ! اخلشوع والتركيز

  
  

  !!وهوب نوتيفيكيشن ..  يعني تبقى قاعد تقرا قرآن�

  !تقوم سايب القرآن وتروح تشوف إيه اللي حصل ؟

  !!رسالة صوت وهوب .. تبقى قاعد تدعي ربنا �

  !تقوم سايب الدعاء وتقوم تشوف فيها إيه ؟؟

  !!تبقى بتصّلي وعامله فيبريشن في جيبك وعّمال يرن �

  !وإنت خرجت عن الصالة خالص وعمال تفكر ياترى مني اللي برينّ ؟؟

  ..تبقى قاعد في االعتكاف وعايز تعبد ربنا �

  !!شوية وتالقيك فتحت نت يف املسجد وقضيت االعتكاف على الفيس 

  
١٨٠  

  طيب تنصحنا بإيه ؟؟؟ �
  :هقولك 

  ،وإنت بتعمل أي عبادة  تقفل التليفون خالصإما  �
  ..وتقفل على نفسك وتبعد عنه خالص  وضةتسيبه بره األأو 

  !مفيش حل تاني 
  

  !!؟؟واللي هيقول أنا مستين مكاملات مهمة  �
  األول وبعدين اقفل املوبايل وروح أعبد ربنا ، ككاملاتمأعمل : هقوله 

  !!!!يف أي عبادة أو تركّز ألن طول ما املوبايل جنبك مش هتعرف ختشع 
  !!!! واهللالكالم ده من واقع وجتربة سنني 

  

  

  



  
١٨١  

 J  الخّلوة ُنزِهة الروح!  

إحنا قولنا قبل كده إن الصحبة الصاحلة وروح الفريق والتعاون على الطاعة  �
  ! االختالط بالناس فيما ال يفيد أمور مهمة جداً ، ولكن خد بالك واحترس من كثرة

  ! قسوة القلبالوقوع يف املعاصي وهم أسباب أمن ن ده أل
تقعد معني ، تعرف ومكان واحدة يف اليوم ، لك وقت ولو ساعة يكون  فـ حاول �

  !فيه مع نفسك وبس ، مفيش حد تاين معاكم 
تعمل كل اللي إنت ختتلي بنفسك وتقعد كده يعين ،  العزلةأو  اخللوةودي بيسموها 

  : )عايزه على روقان 
 

تبوا كتبهم و يركزوا و يك ملا بيحبواتالقي الكتاب املشهورين وعلشان كده بتالقي  �
يفكروا بذهن يركزوا ويقدروا علشان  بينعزلوا عن العامل اخلارجي متاماً ؛ مقالتهم

  .. مور احلياة اللي ممكن تشغلهمأصايف بعيد عن 
  

م يقفلوا موبايالفـ ب
وحوا مكان بعيد و ير

ي أهادى ما فيهوش و
 شئ يشتتهم عن

اللي هو .. هدفهم
  …الكتابة و بس

  
١٨٢  

لتحقيق هدف ما فكرة ناجحة جدًافكرة االنعزال دي   � 
كبيرة بسرعةبدّقة و انجازهو   

  

  .. زال ده علي قد ما تقدر يف حياتكطبق مبدأ االنعحاول تعلشان كده  �
تعزل نفسك ىف هحيت لو .. اعزل نفسك عن كل حاجة.. يعين لو يف املذاكرة مثالً 

  .. أوضتك و تقفل علي نفسك باملفتاح
وضتك و ما أ هو تاكل جو ، كلأغري علشان حد بعتلك م ما تفتحش ااااااااانعزال تا

  ..خترجش غري للحمام
     بردهكيد أو ..  وضةاأليل بتاعك بره اتسيب املوبنك إوطبعا االنعزال ده أساسه 

  !! وضة تليفزيون وال كمبيوتر وال البتوبما يكونش ىف األ
  

  



  
١٨٣  

 K  عينك على عينك!  

  ! غض بصركيعين ..  اً من عينكخلّي بالك دامي يعين!! إيه ؟؟؟ يعين �
 

  !اللي مش عارف خيشع يف الصالة  !اللي بيشتكي من قسوة قلبه  �
  !!اللي مش عارف يتدبر القرآن !! اللي مش عارف يبكي من خشية اهللا  �

  !!اللي مش حاسس بلذة الطاعة !! اللي مش قادر يقوم الليل  �
 هنسأله : عارف سبب كل ده إيه ؟؟؟!

  ..الة تتراكم على القلب ه املعاصي اللي عمكل ده سبب �
  :هو  وأشدها تأثرياً ولكن أخطرها

  !! لما حرّم اهللالنظر 
  !!!العني مراية القلب !! العني منفذ القلب ألن 

  
واألفالم ، اللي بيتفرج على املواقع القذرة  �

  !ور  ـــــــــــــــو كليبات الرقص والفج، احلقرية 
  

أخي إنت مستحمل تعيش يا : قوله نه �
  !!وقلبك فيه كل النجاسات دي ؟؟؟ إزاي

علشان نشيل كل  حمتاج عملية قلب مفتوحده إنت 
ده من جذوره وننضف ونطهر ونعيد احلياة قلبك 

  !!! حرام عليك قلبك تعمل فيه كده!!! من جديد 

  
١٨٤  

واللي بيستقل بالنظر للبنات يف  �
اجلامعة واملذيعات واملمثالت 

صور البنات يف النت واجلرايد و
! جداً جداً ويقولك دي حاجة عادية 

مش  هو إنت شايفين بتفرج على صور
  !!!دب أقلة  حمترمة أو

  

!!  اع قلبكـــــــهي سبب ضييا أخي النظرة اللي بتسميها عادية دي : قوله نه �

  !!  اــــــــــزناللي بتستقل بيها دي العادية جداً مسى النظرة  � وعلشان كده النيب
  

  رواه مسلم )وزناهما النظر ، العينان تزنيان (   : � الـــــق �

�R�-S�	و���א�n�f)��FGg�����*"J��0و&�!	�����>>KK� �
  

  ! يقعد يقطع فيهبيدخل على قلبك  سهم مسمومدي النظرة  �
  

النظرة سهم مسموم بيجرح يف قلبك ويبهدله �
  !!حلد ما يدمر اإلميان يف قلبك  ،

 تكونببتنظرها ظرة حرام كل نإن  خد بالك �
  !! نقطة سودا على قلبك

ختيل بقى لو قعدت تتابع فيلم وال مسبلسل ساعة 
  ؟؟؟واحدة ، هتنظر فيه كام نظرة حرام 

  !!!قلبك بعده هيبقى شكله إيه ؟؟؟ختيل 



  
١٨٥  

  الطاعة  ةقلبي لو عايز بجد تحس بلّذ.. يا حبيب  � 
  ..وتدوق حالوة اإليمان 

  !!عن محارم اهللا احفظ بصرك  �
  

  لو عايزة تالقي قلبك خاشع .. يا أختي �
  .. ني على طول وبأعلى إشارة وترددوالقط ارسال إيما

  !!احفظي عينك وحافظي على قلبك  �
 

� وريف األثر  د:  
  " من غض بصره أثابه اهللا إمياناً جيد حالوته يف قلبه "

  
  

  ..غري وتفضل مصر عليه اوعى تستقل بأي ذنب وتقول عليه ص.. وعموماً
  :  يقول اإلمام ابن القيم �

  فإن العبد ال يزال يرتكب الذنب حىت يهون عليه ويصغر يف قلبه،  [
  ! ] وذلك عالمة اهلالك؛ فإن الذنب كلما صغر يف عني العبد عظم عند اهللا

        

  
١٨٦  

  : خاصةنصائح :  ثانياً

  ..صيام باحتراف C            ..قراءة قرآن باحتراف
  ..صالة باحتراف E     ..تراويح وقيام ليل باحتراف

  ..استغفار باحتراف G               ..ذكر اهللا باحتراف

  ..مذاكرة باحتراف                I  ..دعاء باحتراف

  

 B افdقراءة قرآن باح  

رمضان هو شهر القرآن ، وكتيري مننا ملا بيسمع إن فيه ناس بتختم القرآن 
  ..أكتر من مرة يف رمضان بيبقى عايز يعمل زيهم وأكتر منهم كمان 

، بيخلّيه يقرأ بسرعة الصاروخ ، وياكل احلروف حرصه على اخلتم 
  !!!ويضيع التجويد ، ويعطل العقل عن إنه يفهم والقلب عن إنه يتدبر ولو آية واحدة 

السورة أو اية اجلزء اللي عايز  ألن كل مهّه وقتها بيبقى اية الصفحة أو اية
  !!!بيقرأ وكأن حد بيجري وراه تسمعه وهو 

ز لو بتقرأ خرب يف جريدة هتركّده إنت يا حبيب قليب  �
 فيه وتقرأه باهتمام ومتعن أكتر من قراءتك للقرآن

  !!! بالطريقة دي
  !!! الدراسة مش هتقراها بالشكل دهلو بتقرأ مذكرات  �

B قراءة قرآن باحتراف
D تراويح وقيام ليل باحتراف
F ذكر اهللا باحتراف
H دعاء باحتراف

  

        

رمضان هو شهر القرآن ، وكتيري مننا ملا بيسمع إن فيه ناس بتختم القرآن  �
أكتر من مرة يف رمضان بيبقى عايز يعمل زيهم وأكتر منهم كمان 

  

حرصه على اخلتم ولكن لألسف 
ويضيع التجويد ، ويعطل العقل عن إنه يفهم والقلب عن إنه يتدبر ولو آية واحدة 

  

ألن كل مهّه وقتها بيبقى اية الصفحة أو اية
تسمعه وهو  !!! خيلصه

  



  
١٨٧  

  !!إن ختم القرآن مش مطلوب لذاته الزم نعرف  ..
  !!يعني مش هو الهدف  �

ب يف صفحات مش مطلوب إين اقعد ساعة واتنني وتالتة كل اللي بعمله إين بقلّ
  !!وبعدين اقفل املصحف وأقول احلمد هللا ختمت القرآن 

هم وتتدبر هو إنك تقرأ بتركيز وخشوع وحتاول تف � اهلدف يا حبيب قليباهلدف يا حبيب قليباهلدف يا حبيب قليباهلدف يا حبيب قليب
  ..  وتعمل باللي فهمته فيأثر فيك ويغري حياتك لألفضل طبعاً

  : تعاىل
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بتدبر وتأمل وفهم  آية واحدةيعين إنك تقرأ  �
ختتم من إنك  مرة ١٠٠٠ضل ،  أفوتعمل ا 
من غري ما تكون فاهم وال واعي أي  القرآن كله

  !!شئ من اللي بتقرأه 

  :  ولذلك كان بعض الصاحلني يقول

  ]!ال أعّد لها ثواًبا ،  آية ال أتفهمها وال يكون قلبي فيها
  

..ب يا شبا

مش مطلوب إين اقعد ساعة واتنني وتالتة كل اللي بعمله إين بقلّ �
وبعدين اقفل املصحف وأقول احلمد هللا ختمت القرآن ، ورا بعض 

اهلدف يا حبيب قليباهلدف يا حبيب قليباهلدف يا حبيب قليباهلدف يا حبيب قليب

وتعمل باللي فهمته فيأثر فيك ويغري حياتك لألفضل طبعاً
تعاىل اهللا كما قال

 ﴿ë=≈tG Ï. µ≈oΨø9t“Ρr&

 

ولذلك كان بعض الصاحلني يقول �

آية ال أتفهمها وال يكون قلبي فيها[ 

  

  
١٨٨  

  ، ريك ومهّك كله يف عدد اخلتماتفمتخليش تفك �
  مش مهم هتختم كام مرة ، 

  م آية من القرآن ويتعلق بيها ؟؟؟ملهم هو قلبك هيدخل فيه كا
من ربنا قد إيه بسبب القرآن ؟؟؟ باملهم هو هتقر  

  املهم هو حياتك كام حاجة هتتغري فيها بسبب القرآن ؟؟

  
  :وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا 

 رمضان قبل أي شئ تاين لو عرفت ختلّي القرآن هو رقم واحد يف أولوياتك يف
يه صاحبك خلّ.. خلّيه هو شغلك الشاغل أطول وقت ممكن يف الشهر ده 

تركّز عليها طول رمضان هي أكتر حاجة  ..ورفيق دربك يف كل زمان ومكان 

، ألن عن  و ياريت لو تشتري مصحف جيب صغري يكون معاك يف شنطتك على طول
اسك وإنت ماسك املصحف يف إيدك وبتقرأ فيه غري وإنت إحسجتربة ناس كتري ، 

  !! ماسك املوبايل وبتقرأ منه خاااااااااااااالص
زي ما قولنا قبل كده فاقفل الشبكة والنت  ، ولو اضطررت وهتقرأ من املوبايل

  ..ومفيش حاجة تقطع قراءتك  علشان تعرف تركز يف اآليات

�

ملهم هو قلبك هيدخل فيه كاا �
� املهم هو هتقر
املهم هو حياتك كام حاجة هتتغري فيها بسبب القرآن ؟؟ �

وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا  �
  

لو عرفت ختلّي القرآن هو رقم واحد يف أولوياتك يف 
خلّيه هو شغلك الشاغل أطول وقت ممكن يف الشهر ده  ..فافعل 

ورفيق دربك يف كل زمان ومكان 
  ..القرآن

و ياريت لو تشتري مصحف جيب صغري يكون معاك يف شنطتك على طول
جتربة ناس كتري ، 

ماسك املوبايل وبتقرأ منه خاااااااااااااالص
ولو اضطررت وهتقرأ من املوبايل

علشان تعرف تركز يف اآليات



  
١٨٩  

يف التفسري علشان تفهم اللي إنت تقرأ فيه  الزم ختصص وقت ثابت يومياً  
  .. هتقرأه واللي هتسمعه يف التراويح

  ..من أروع الكتب املُيسرة يف التفسري  )زبدة التفاسري(وأوصيك بكتاب 
  

وكل خاطرة جتيلك أو ،  يكون جنبك ورقة وقلمجرب كده وإنت بتقرأ القرآن   
لهاحاجة تفهمها من اآليات تسج ..  

ل كل أمر وكل نهسج؟؟..وشوف إنت هتلتزم به وال أل  ى!!  
واآلية دي ، اآلية دي فرحتك وبشرتك  .. جرب تكتب عن إحساسك ناحية اآليات

  ..وهكذا .. ودي رجعت لك األمل  ، واآلية دي زودت يقينك، خوفتك 
..  القرآن هو طريق التغيري وفيه احلل لكل مشاكل حياتكالزم تتيقني وإنت بتقرأ إن 

سقط اآليات على حياتك واللى بيحصلك وتشوف فيها احلل ملشاكلك أو لشئ جرب ت
  .. ما متعسر قدامك

فاحبث وإنت بتقرأ عن أمراض ، شفاء ملا يف الصدورقال عن القرآن إنه   ربنا
  ..قلبك وهتالقي دواها وشفاءها يف آيات القرآن 

لك قلبك وديك فحاول ختلي آياته تنور ،  نور وهدىقال عن القرآن إنه   ربنا
  .. وترشدك للطريق الصح يف حياتك

  
وبإذن اهللا هتستمتع تعمل احلاجات دي جرب كده 

  ..بكل آية وكل حلظة مع القرآن 

  
١٩٠  

  .. املوضوع مش هييجي من أول مرة بسهولة  ..جرب واصرب على الفهم والتدبر 
اصرب وبإذن اهللا هتالقى أثر القرآن يف قلبك 

ياة مبعاىن إميانية يف القرب من ربنا واحل
  ..إنت مكنتش حاسس بيها قبل كده  رهيييبة

اعمل كده يف كل مرة تقرأ فيها القرآن 
   ! ئعة إزاىااااااااوشوف النتيجة هتبقى را

          ..  هتعرف ساعتها إن القرآن ميتشبعش منه.. الوة القرآن جبد ـــــــــهتدوق ح
  :  � كما قال أمري املؤمنني عثمان

  ] لَما شبِعت من كالم ربكم، لو طهرت قلوبكم هللا وا[ 
  

 � زي ما سيدنا النيب،  ادعي ربنا وألح يف الدعاء إنه بنور قلبك بنور القرآن  
   :كان بيدعي ويقول 

  

)  أَلُكمهيأَس ابذَهالَءَ حزين وجصدري و ورنقليب و بِيعآنَ رلَ الْقُرعجأنْ ت (  
  

املهم حتاول إنه   .. بعد كل صالة مثالً ، وليكن مناسب للقراءةخصص وقت   
  ..يكون وقت ذهنك فيه صايف ومهيئ نفسياً زي ما قولنا قبل كده 

، واستخدم السواك وحاول تستقبل القبلة ،  لو تقدر وقبل ما تبدأ جدد وضؤك
  .. وابدأ باالستعاذة مث البسملة، واستحضر يف نيتك فضل وثواب قراءة القرآن 

بيكلمك امللك اجلليل   يعين ربنا ..واستحضر يف قلبك إن ده كالم اهللا 
  !!؟؟؟وتلتفت لغريه هتسمتع لكالمه بقلبك وال هتغفل عنه يا ترى ..  إنت وبيخاطبك



  
١٩١  

،  وخلّي صوتك وسط،  جزئألن قراءة العني ال ت ،حرك لسانك أثناء القراءة  
وال منخفض أوي فتملّ وتنام  ، ، اليك ال عايل أوي فتتعب وتشوش على اللي حو

  ..وكذلك سرعتك وسط ال سريعة أوي وال بطيئةً أوي 
  

 قراءةنك إذا بدأت إومن تعظيم القرآن يف قلبك للقرآن هيبة ووقار،   
   .. وال تقطع قراءتك بالكالم مع فالن وفالن ،فمتحاولش تلتفت ألي حد

.. ، وده من تعظيمك لكتاب اهللا لهواعتذر مك شارور له بإيدك ولو حد عايز يكلّ
تويتر الفيس والنك تقرأ آيتني وبعدين تبص على إ ومن عدم احترامك لكالم ربك

  .. بعدين ترجع تقرأ آيتني ، وبعدها تتصفح وهكذا... و . ..و. ..تليجرام والو
  .. أه علشان جتد له تأثري يف قلبكعظّم كالم ربك اللي بتقر

  
 .. اقف عندها.. آيات نعيم وفضل ..عليك آيات رمحة أثناء القراءة هتعدي   

  ..وارفع يديك واسأل ربك من فضله قف عندها ا
  .. اقف عندها واسألك ربك النجاة والسالمة..آيات وعيد وعذاب وهتعدي عليك 

.. وعظمته وقدرته ورمحته وكرمه  تدبر يف آيات الصفات اليت تصف اهللا تعاىل
  .. ة واتنني وعشرةوكرر اآليات اللي تالقيها المست قلبك مر

  

حلد ما قلبك يلني اآليات اللي بتأثر فيك ركر  ،
علشان تبكي وختشع ويا سالم لو عصرت عينك 

  ! اللي خشعت منه اجلبال  لكالم اهللا

  
١٩٢  

 C افdصيام باح  

يعىن بتتجرد وتترك كل متع ..  يك شبه املالئكةبتخلّ.. الصيام عبادة مالئكية  �
  ..أكل وال شرب وال شهوة  مفيش..  ساسيةاألالدنيا 
بيتحرر فيها اإلنسان من قبضة الطني اللي بتجذبه لشهوات  الصيام حرية �

، مش أسري وال عبد ألي شهوة مهما كانت الصيام بيخلّيك حر ، يعين األرض ، 
  .. بيخلّيك عبد خالص هللا 

ة ال سواء فعل أو قول أو حىت ني إمتناع عن كل حاجة تغضب ربنايعين الصيام  �
   ..  ترضي اهللا

             اخالص ومراقبة وحب وتعظيم وامتثال ومحد وشكريعين الصيام  �
  .. وقمة العبودية هللا 

  
  ..الصيام يعني تصوم بقلبك قبل جوارحك  �

 


معرض عن ، ب الدنيا والتعلق بشهوااتحرر من حقلب م :فالقلب الصائم  
  ..طلباً للنعيم األعلى والراحة الدامية يف اآلخرة تافهه اهلمم الدنيئة واألفكار ال


  .. وإزاي هيقابل ربنا ، قلب مشغول بيفكر يف اآلخرة  :القلب الصائم و 

مفيش فيه ألي حد من  ، قلب سامل من األحقاد والضغائن :القلب الصائم و 

فارق ألنه ال مش ، املسلمني غل وال شر وال حسد ، بل يعفو ويصفح ويغفر ويتسامح 
  ..اجة هتزول أو متاع هيفىن وينتهي معاه منصب أو جاه أو مال أو ح



  
١٩٣  


شئ من الكرب والغرور والتعايل  هقلب ساكن متواضع مفيش في :القلب الصائم و 
  .. يف األرض


مش بيطلب إال ،   خلص مش عايز غري وجه اهللاقلب م :القلب الصائم و 
  .ذكره وشكره وحسن عبادته مش ببيتلذذ بغري حمبة اهللا و،  رضا اهللا

  
 

  :وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا  �
  

علشان بطنك متتعبكش أثناء الصيام ، ويف نفس الوقت  اتسحر سحور خفيف 
غذي وبيديك طاقة علشان تقدر تبذل جمهود يف شغلك وعبادتك وإنت حاول يكون م

  ..صامي 
.. وأشهرهم التمر ةأغلب اخلضروات والفاكه اللي موجوده يف زي األليافزي إيه ؟؟ 

احلاجات اللي فيها أو زي اجلبنة احلادقة واملخلالت  احلوادق الشديدةوبالش 
زي الكنافة والبسبوسة والقطايف علشان جسمك بيحرقها بسرعة  سكريات شديدة

  !! وهتعطشك جامد أوووووي

  
١٩٤  

،  زم هيغلط كتريعلشان اللي بيتكلم كتري ال، بالش كالم كتري مع أي حد  
  !!وخلّي لسانك مشغول بالذكر أفضل 

  :  اإلمام أمحد قال  �
، كانوا إذا صاموا وال يماري يف كالمه، يتعاهد صومه من لسانهينبغي للصائم أن [ 

  ] .حنفظُ صومنا وال نغتاب أحداً: اقعدوا يف املساجد وقالو
  

لم وترد عليه واسكت إوعى تتكأي حد ينرفزك أو حياول يستفزك أو يغضبك  
  ..صححه األلباين)  يسكتلإذا غضب أحدكم ف(  :قال  � زي ما النيب.. خالص خالص 

  .. "إىن صائم"قول ترد لو هتو
  

اللي يف  علشان حتافظ على صيامك من الفنتبالش خروج كتري إال للضرورة  
تتعب وتعطش ، وعلشان ف متخرجش يف احلرعلشان كمان كل مكان حواليك ، و

  ..بقدر االمكان للطاعة والعبادة  توفر طاقتك وجمهودك
  

يف احلديث   افتكر قول اهللارهاق ،  كل ما حتس جبوع أو عطش أو تعب و 
  ) .. ته من أجلييدع شهو(  : القدسي

رضى بس إنت ت، هستحمل علشانك ياريب "ص للسما وابتسم وقول يف سرك بو 
  .. "وتتقبل يا حبييب يا اهللا

  ..هتالقي كل التعب راح واختفى بفضل اهللا  وساعتها



  
١٩٥  

،      منيمة ، غيبة ، بنات ، مواقع ، أفالم ، أغاين .. وكل ما تقابلك فتنة  �
  " .. ييييمن أجلمن أجلمن أجلمن أجل"وافتكر كلمة قاوم نفسك وشهوتك  .....إخل .. مال حرام

  ..وقول لنفسك هصرب وهستحمل وكل حاجة هتهون علشانك يا رب 
  

ومعاك متر تفطر عليه وتفطّر عليه الناس ، ، املسجد  قبل املغرب تكون يف 
  ..وتصلي املغرب األول طبعاً وبعدين تروح تكمل أكل يف البيت 

  
  

  
  

  
  

  
١٩٦  

 D افdصالة باح  


، هي  قرة عينك، هي  سعادتك، هي  راحتك، هي  حياتكالصالة هي  
ان تقربك ، وعلشان كده الزم تكون حمافظ عليها وعلى أكمل وجه علشك صلتك برب

  .. من ربك حبيبك 

  ..  ويف رمضان عندك صلوات تقدر تكون بيها من السابقني إىل اهللا  

  

عندك صلوات الفرائض  �
، والنوافل  الراتبة ، والنوافل

غري الراتبة ، والنوافل 
املطلقة ، وصالة التراويح ، 
وصالة القيام ، وصالة 

  ..وغريها كتري .. الضحى 
  

  :ي صح وتستمتع بالصالة وتتقرب ا إىل اهللا علشان تصلّ وخد النصايح دي�
 

 وتعظم قدرها يف قلبك،  وتعرف قيمتها وفضلها وثواا،  الزم حتب الصالة 
  !! لو حبيت الصالة مش هتبطل صالة، 

  ..ك جدا يف املوضوع ده بإذن اهللا هيفيد)  برــرب تقــــــج( وياريت لو تقرأ كتايب 
  

، ولكنه موضوع كبري يطول شرحه هنا ،  لصالة هو روح الصالةاخلشوع يف ا 
وسيلة  ١٦هتالقي فيها شرح لكيفية اخلشوع و )  ة الدنياجن( فأنصحك بكتايب 

  ..عملية للوصول للذة اخلشوع يف الصالة 



  
١٩٧  

ك تستعد للصالة من إنهي يف موضوع الصالة على االطالق بقى أهم نقطة  
  ..قبل األذان 

  

و أبربع ساعة  كل صالة دعامنبهات يف املوبايل على قبل م ٥تظبط  حاوليعين  �
أو غريه " إىل صاليت"تستخدم أي برنامج على املوبايل زي ممكن أو  ، دقايق ١٠

  ..اللي بتذكرك قبل معاد الصالة بفترة كتري من الربامج 
  

  تتوضا أو جتدد وضوءك وتلبس أحسن هدومك وحتط عطروأول ما تسمع املنبه  �

وتلبسي أحسن لبس فضفاض وتكوين مستعدة على  يتتوضهوبالنسبة للنساء  �
بعيد عن امللهيات زي التلفزيون يف مكان هادي مناسب يف البيت  سجادة الصالة

  .. انتباهك شتتي تلواألطفال واحلاجات ال
    

� ي ، وتدخل تصلّ ة وترتل للمسجد اللي بتستريح فيهوبعدها تستحضر الني
وتذكر ربنا حلد األذان ، وتقعد يف الصف األول على ميني اإلمام ، ني ركعتني خفيفت
وملا ختلّص  ركعتنيوتقول دعاء ما بعده ، وبعدين تصلّي ، د األذان ، وبعدين ترد ،

، وتقول أذكار ما بعد  تفضل تدعي ما بني األذان واالقامة ، وبعدها تصلي الفرض
  ..متتفوتش يف كل صالة  نيمة كربىويبقى إنت كده فزت بغ ..الصالة 

 

إنْ العبد إذا جلَس ينتظر الصالةَ (: � حديث النيبكل الفضل ده، ومعاه كمان �
   رواه البخاري ) اللهمّ اغفر له اللهم ارمحه: وصالتهم عليه ،  ت عليه املالئكةُصلّ، 
   

  دهاالستعداد للصالة وضوع جّرب كده هتالقي م �
  ..وهيساعدك على الخشوع جدًا  .. هيفرق معاك بشكل ال تتخيله

  
١٩٨  

يك تصلّي بشكل خمتلف وختشع يف صالتك وأيضاَ من احلاجات اللي هتخلّ 
  .. التنويع يف األذكار وسور القرآن اللي بتقرأهاوحتس ا ، 

  

معني وتعمل ربجمة إا تقول كالم أصبحت عبارة عن آلة مألن بدون التنويع إنت 
  !! حركات معينة ثابتة

 هاإنت سرحان ودماغك يف حتة تانية بتالقيك بتقول الفاحتة وبعد حىت لوت أصبحف
  !!مع إن دماغك يف حتة تانية خالص  وتركع وتسجد عادي جداً" قل هو اهللا أحد"

  !!!!ولو حد سألك بعد الصالة إنت قرأت بسورة إيه ممكن تكون مش عارف 
  !!ة ال إرادياً وبقيت تعمل حركات الصالألنك اتعودت خالص على كده  وده

  

لي تحاول تفهم الهو،  يك مركّز وإنت بتقول كل ذكرالتنويع يف األذكار هيخلّ �
  ..بتقوله وتتدبر معناه وختشع 

  

من أول أذكار االستفتاح وصيغ االستعاذة وأذكار الركوع والرفع من الركوع  نوع �
حصن املسلم أو  وكل األذكار دي هتالقيها موجودة يف.. حلد أذكار ما قبل السالم 

حاول ، وكل يوم جداًخمتصر النصيحة أو احبث عنها على النت وهتالقيها بسهولة 
  ..حلد ما حتفظها كلهاقوله يف صالتك تو منهافظ ذكر جديد حت

  

مينفعش كل الصالوات اللي بتصليها ..  الزم تنوع فيها وكذلك سور القرآن �
لقصرية حىت لو مش حافظ ر انوع يف السو!! بسورة االخالص وسورة الكوثر 

  ..رف معناهم وكررهم يف كل صالواتكآيات واع ٥بدأ احفظ ولو كل يوم إو.. غريها
  

  نفي أذكار الصالة والقرآبالتنويع ثم التنويع  وصّيتي لكف�



  
١٩٩  

 E افdتراويح وقيام ليل باح  


.. صالة التراويح يف رمضان من أروع احلاجات اللي بتسعد القلوب وتصلحها  
فاجتهد إنك حتافظ عليها .. فيهم  يهاتصلنيوم يف السنة كلها اللي ب ٣٠مها و

  : قال فيهم  �اللي النيب املغفور هلم ، من  كونعلشان ت
  متفق عليه )ذنبه من مدقَت ما له رغُف اواحتساب إميانا رمضان قام من(

  
  :وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا  �

 

تالقي احلموضة شوية وو،  علشان متتعبش..  ف على الفطارخلى أكلك خفي 
  !! وتضيع الليلة منك ، والقولون اشتغلاشتغلت 

هتهبط وجييلك لو تقّلت ىف األكل  كألن،  الصالةعلشان تعرف تركز يف كمان و
  !!!أو أكيد هتنام حىت وإنت بتصلي  هتنام مخول وغالباً

ما بعد املغرب حلد  ةيف الفترعين ي ،متخليش أكلك كله على مرة واحدة وحاول
 ..ده هريحيك جامد بإذن اهللا  .. ةتاكل أكتر من وجب ممكن السحور

مش هتعرف ضم وهتالقي نفسك ..  مباشرة بالش تشرب ميه كتري بعد األكلو
فطار براحتك وكذلك اشرب ميه قبل ال !! ومش قادر حىت تاخد نفَسك تقييييل جداً

  .. كتري علشان تعوض كمية السوائل اللي بتفقدها بالنهار ، اشرب مياه طول الليل
  

زي ما  علشان متنمش وإنت بتصلي،  قسط كويس من النومالزم تكون واخد  
  !بنشوفه بيحصل لناس كتري 

  
٢٠٠  

  ..، حىت لو بعيد ، حىت لو يف بلد تاين  اختار مسجد هادي تصلي فيه 
ي يف مسجد فيه هتصلّ ك لوألن..  املسجد من أهم عوامل اخلشوع يف الصالة 

 ، أو ناس كبار بتتكلم وتتخانق على الكبرية والصغرية ، أطفال بتلعب طول الصالة
  ! أبداً صدقين مش هتعرف ختشع؛ أو شباب بيعمل دوشة 

.. مبقدار آيات مناسب وبيقرأ  اإلمام كمان صوته هادي وخاشعويا سالم بقى لو 
  .. أوييبقى كده متام 

  
وتكون حمضره ، تكون عارف اجلزء اللي هيتقرأ يف التراويح ازم الاااااااااا 

ومتبقاش قاعد مستين امىت تركز مع الشيخ وهو بيقرأ ، و، كويس وجمهز تفسريه 
  ؟  هتخلص السورة وامىت اإلمام هريكع

اللي بتسمعه ، الكالم ركّز مع القرآن وامسعه بقلبك وتدبر  ، حاول تركّز مع كل آية
تطلع من الصالة بقلب علشان .  التراويح ومتحسش بالتعببستمتع علشان تعرف ت

  ..  وارتقى يف درجات اإلميان عاش مع آيات اهللا وارتوى من معانيها
ما بني ،  عه بعد الفطارتقدر تستغل الوقت اللي معظم الناس بتضيويا ريت لو 

  ..وتراجعه  اجلزء ده يف إنك تقرأ املغرب والعشاء
  

  .. بيتفاعلكان  � النيبحبيبك ات زي ما تفاعل مع اآلي 
آية عن ..  عذابكعوذ بك من أيقول  ندما يقرأ آيه عن العذاب،كان ع �الرسول 

جعلين من االلهم يقول  آيه عن الصادقني،..  قين من فضلكاللهم ارزالنعيم يقول 
 يقول الرسول )لْموتٰىا يحيِي أَن علَٰى بِقَادرٍ ذَٰلك أَلَيس( رأعندما يق..  الصادقني 

  ..وهكذا..  قادر ىبل �



  
٢٠١  

 فدي صالة خاصة بينك وبني اهللا: د بالنسبة لصالة القيام أو التهج  ، 
  ..يشوفك فيها بحمدش 
   : وهو يقول  للسماء الدنيا وقت ترتل امللك  ، يف وقت خاصبتصلّيها صالة 

  ) ؟ عليه فأتوب تائب نم هل ؟ له فأغفر مستغفر من هل ؟ فأعطيه سائل من هل(
  ..  ) شرف املؤمن قيامه بالليل(:  � كما قال الرسول..  ركعتني القيام دول شرفك

وحتاول ترتل القرآن ..   تطفي النور وتقف فيهم وإنت خاشع بني يدى اهللاركعتني 
  .. الصوت به بتجويده وإحسان قراءته وحتسني

، ولو هتقرأ  بآية واحدة وتكررها ولو هتقرأ تعيش بقلبك فيهم مع القرآنركعتني 
و الفجر أو أو النازعات أو احلاقة أأو امللك ق أو يس سورة زي  صغرية بسورة

  ..فيهم  أهم شئ حتاول تزلزل قلبك وختلي عنيك تدمع من خشية اهللا، الزلزلة
ا وتدعو اهللا مب ل يف سجودك فيهم وتناجي ربك حبيبك وتفضفضلهتطوركعتني 

  .. تسجد وتقترب وتعيش بقلبك مع معاين املناجاة ..ومبا تتمىن شئت ومبا تريد 
  



الركعتين دول دنيا غير الدنيا .. يآآآآآآآآآآآآآآآآآه    
       هتتمىن إن الفجر ميطلعش ،  بقلبك ملا جترب الكالم ده وتعيشه �

  ! علشان تفضل يف اجلنة اللي إنت عايشها دي
  

  )الة الليل مثىن مثىنص(: � قال ؛تزود رط يكونوا ركعتني بس،ممكنومش ش �
،  ؛ يبقى تصلّيهم قبل ما تنام على طولولو مش هتقدر تصليهم آخر الليل  �

  ..وجتعل آخر عهدك بالدنيا قبل النوم الصالة 

  
٢٠٢  

 F افdذكر هللا باح  

  :قال  � وزي ما النيب..  حياة الروح
  رواه البخاري )وامليت احلي ثلُم به،ر يذكر ال والذي ربه يذكر الذي

 جداً عظيمولكن أجرها وبسيطة ومش حمتاجة جمهود بدين وهو عبادة خفيفة 
  من املس والسحر واحلسد والشياطنينسان حفظ اإليف  الكبرية  ده غري فايدا

.. واللسان العضلة الوحيدة اللي مبتتعبش  �
   يف ذكر اهللا اشغل أوقاتك..  فمتوقفهاش

وبالذات الوقت الصغري اللي بيضيع يف وسط 
  ..احلاجات اللي بتعملها

  ..من األذكار  عندنا نوعني وفيه �
زي أذكار الصباح واملساء ، ا  مرتبطةيعين اللي هلا حاجة  :األذكار املوظفة 

  ..تيقاظ وركوب املواصالت وغريها والدخول واخلروج وأذكارالطعام والنوم واالس
زي التبسيح والتحميد والتهليل والتكبري واالستغفار والصالة  :قة ار املطلَ
  

حياة الروحالذكر هو  �
   )الذي ثلُم
وهو عبادة خفيفة  �
ده غري فايدا �

  

األذكار املوظفة  �
والدخول واخلروج وأذكارالطعام والنوم واالس

ار املطلَاألذكو �
  .. � على النيب

  
  
  
  



  
٢٠٣  

  :وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا 

خمتصر للشيخ القحطاين أو  حصن املسلمزي  اشتري أو محل كتاب لألذكار
عرف تواظب عليها يف وحاول حتفظ األذكار علشان ت..للشيخ املُقدم 

  ..رمضان وبعد رمضان بإذن اهللا 

حتاول تقوهلا قة زي مثال ال إله إال اهللا ، وسبحان اهللا وحبمده  ، 
مل يف السما ، وإنت بتتفرج على ، وإنت بتتأ لى بديع خملوقات اهللا

  ..لك   صنع اهللا مناظر وصور طبيعية ، وإنت بتتفكر يف نفسك وجسمك وبديع
  .. عيش بقلبك مع الذكر

 التنويع يف األذكار مهم جداً
تفوز بفوائد كل ذكر 

  .. وتنوع يف املكاسب واألرباح
  .. السرحان واململ

كل ذكر له تأثري يف 
..  

وهتالقي عندك يف الكتب اللي 
شاء اهللا من األذكار 

وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا  �
 

اشتري أو محل كتاب لألذكار 
للشيخ املُقدم النصيحة 

رمضان وبعد رمضان بإذن اهللا 
  

قة زي مثال ال إله إال اهللا ، وسبحان اهللا وحبمده  ، األذكار املطلَ 
لى بديع خملوقات اهللاوإنت بتتفرج ع

مناظر وصور طبيعية ، وإنت بتتفكر يف نفسك وجسمك وبديع
عيش بقلبك مع الذكرحاول ت.. وهكذا 

  
التنويع يف األذكار مهم جداً 

تفوز بفوائد كل ذكر علشان  ،
وتنوع يف املكاسب واألرباح

السرحان واململوكذلك علشان 
كل ذكر له تأثري يف وكمان ألن 

.. القلب غري تاين
وهتالقي عندك يف الكتب اللي 

شاء اهللا من األذكار  ماذكرناها 
  .. املتعددة

  
٢٠٤  

، قوله تعاىل يف احلديث   استشعر يف كل كلمة بتقوهلا وإنت بتذكر ربنا 
   : القدسي

  إذا ذَكَرِني، فإن َذَكَرِني يف نفِسه  أنا معه أنا عنَد ظنِّ عبدي بي، و (
  متفق عليه )  منهمأل خeٌُته يف َمْرَكَذأل ، وإن ذَكَرِني يف َميف نفسيُته ْرَكَذ        

 

  بقلبك ؛ الحديث ده تاني باهللا عليك اقرأ �
  


  " !وأنا معه"كده  استشعر  
  .. عز وجلاجلليل امللك  إنت عارف مني هو اللي معاك ؟ �

ة ربنااستشعر معي  اخلاصة لك إنت م ،ة احلفظ والتثبيت والتسديد عي..  
  


  " !يفإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفس"استشعر  
امللك، القُدوس، املُهيمن، هو ! ؟؟..إنت مني إنت ؟؟ وهو من هو سبحانه  �

هناك يف ملَكوته وجربوته، يف عليائه يتفضل عليك العزيز، اجلبار املتكبر، 
  !ة يف ملك امللك يذكرك إنت العبد الضعيف اللي متجيش ذر!  ويذكرك يف نفسه

  


  " !ذكرته يف مأل خري منهموإن ذكرين يف مأل "استشعر  
أمام هذه فوق يف املأل األعلى ، حيث مالئكة النور، حيث األنبياء الكرام،  �

  ! إنت الصفوة يذكرك الرب العظيم، ويثين عليك
ده إنت قلبك بريقص من الفرحة لو مسعت إن حد مشهور مدك يف جريدة أو ذكر ح

وذكرك يف املأل األعلى ،   رب العاملنيامسك يف التليفزيون  ؛ أمال لو مدحك اهللا
  !حساسك ساعتها هيكون إيه ؟؟؟إياترى 

  

  ..ه لو حسيت بالمعاني دي ااااااااااااااااااايآ �
  ..  اير من السعادة والشوق والحب هللا وإنت بتذكرهاااهتالقي قلبك ط



  
٢٠٥  

 G افdاستغفار باح  

  .. طلب العفو واملغفرةاالستغفار يعين 
  .. اجلبار القهار ، الكبري املتعال ، من اهللا 

  !!!  على ذنوب ومصايب وبالوي سودا إنت عملتها يف حق اهللا

رئيس وهو عامل ملك أو ملا واحد يدخل على .. على ل وهللا املثل األ
  !ي ؟؟اااااهيطلبه إزا.. عن اجلرمية دي العفو املغفرة وويطلب منه 

  ؟؟؟..ه وانكساره 
  ؟؟؟مه ونربة صوته 
  ؟؟؟ حلاحه يف الطلب

  !ه ؟؟يييييييل دموعه وندمه حرارم قد إي
  !؟ربك ؟ تخيل إن كل ده المفروض يكون حالك وإنت بتستغفر 

عرفت ليه دلوقيت إن 
بكل استغفارنا اللي بنقوله 

يف حد ،   ارـــــــ
ذنب أصالً ممكن يكون 

  !!!!! حمتاجني نستغفر منه

االستغفار يعين  �
من اهللا ؟ من مني ؟ �
على ذنوب ومصايب وبالوي سودا إنت عملتها يف حق اهللاعلى إيه ؟؟  �

  

ل وهللا املثل األختيطيب �
ويطلب منه كبرية جرمية 

ه وانكساره ختيل شكله وذلّ
مه ونربة صوته ختيل طريقة كال

حلاحه يف الطلبختيل تكراره وإ
ل دموعه وندمه حرارم قد إيختي

تخيل إن كل ده المفروض يكون حالك وإنت بتستغفر 
  

عرفت ليه دلوقيت إن  �
استغفارنا اللي بنقوله 

ـــــــاستهتغفلة و
ممكن يكون ذاته 

حمتاجني نستغفر منه

  
٢٠٦  

  :وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا 

ظهرك  تركن، و تقعد يف مكان هادي وبعيد عن الناسحتاول .. وقت اإلستغفار 
  ..وتقعد كده دوء تستغفر 

" فر اهللا أستغفر اهللا أستغفر اهللا أستغ" متقولش  .. حضر قلبك ومتستعجلش
  .. بقلبك صحقوهلا حاول ت. .ال .. 

رت فيها ىف وإنت بتفتكر أخطائك وكل حاجة قص" أستغفر اهللا وأتوب اليه 
  .. سبحانه وتعاىل

مرة ك وإنت بتفتكر كرم ربنا عليك إنه ستر " أستغفر اهللا وأتوب إليه
  !! وممتش على معصية تتوب وإنه أعطاك الفرصةتنني وألف مرة ، 

   وإنت بتفتكر رمحة ربنا الواسعة ومغفرتة العظيمة" أستغفر اهللا وأتوب اليه
وإنت بتفتكر وعد ربنا إن االستغفار جالب " أستغفر اهللا وأتوب إليه 

  ..للمغفرة والرزق والسعادة 

ن قلبك حلد ما حتس إ، حلد ما حتس إا شقّت يف قلبك شققول أستغفر اهللا 
  ..وبدأت حتس مبعاين االستغفار وعينك خالص هتدمع من خشية اهللا 

وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا  �
 

وقت اإلستغفار  �
وتقعد كده دوء تستغفر 

حضر قلبك ومتستعجلش �
.. وخالص كتكرار 

  

أستغفر اهللا وأتوب اليه " قول  �
سبحانه وتعاىل حق ربنا

  

أستغفر اهللا وأتوب إليه" قول  �
تنني وألف مرة ، وا

  

أستغفر اهللا وأتوب اليه"قول  �
 

أستغفر اهللا وأتوب إليه " قول  �
للمغفرة والرزق والسعادة 

  

قول أستغفر اهللا  �
وبدأت حتس مبعاين االستغفار وعينك خالص هتدمع من خشية اهللا ، بدأ خيشع 

  
  
  
  



  
٢٠٧  

  ..  نوع يف صيغ االستغفار علشان متزهقش.. التنويع مث التنويع  �
 

  ..  )استغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ( قول  �
 

وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر  اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا ،( قول  �
   .. )يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم 

 

  ...  )ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِين(قول  �
 

  ..  )   ال إِلَه إِالَّ أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمني(ل قو �
 

 ، وأنا عبدك، خلقتين ، اللهم أنت ريب ال إله إال أنت (قول سيد االستغفار  �
أبوء لك ، أعوذ بك من شر ما صنعت  ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت

  .. )فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،  فاغفر يل ، وأبوء لك بذنيب ، بنعمتك علي

  
االستغفار وقت السحر قبل الفجر  �

  ..حاول متضيعهوش ..  له طعم تاين
  

   :يف مدح املتقني  تعاىلاهللا قال  � 
   ﴾ يستغفرونَ هم وبِالْأَسحارِ ﴿

  ١٨:الذاريات
  

  
٢٠٨  

 H افdدعاء باح  

 وإِذَا ﴿هيالقي إن آيات الدعاء واملتأمل ..  الدعاء يف رمضان له شأن آخر �

أَلَكي سادبي عني عفَإِن قَرِيب ةَ أُجِيبوعاعِ دإِذَا الد انعوردت وسط آيات  ﴾ د
أمهية الدعاء وخطورته يف الشهر على  أكرب دليلوده .. شهر رمضان والصيام 

  ..لصيام االرتباط الوثيق بني استجابة الدعاء واعلى دليل و،  املبارك
  

  ..فإوعى تفّرط في الكنز ده  ،الدعاء في رمضان كنز يا شباب  �
  

  صححه األلباين)  وإن لكل مسلم يف كل يوم وليلة دعوة مستجابة(أخرب وقال  � النيب

  .. اطلب وامتىن أي شئ يعينإيه ؟؟  الدعوة املستجابة يعين �
  !! يعين متبطلش دعاءملستجابة الدعوة ا �

 ؛ ال دعاء منهمر ال يتوقفاااااااااسانك شالخلّي ليعين 
  ..ألنك أحوج ما يكون لكل دعوة هتدعي ربنا بيها 

 

  .. ةطول ما إنت صامي استغل كل نفس بتتنفسه بدعو �
.. بتذاكر ..   املواصالتيف ..يف الشغل.. يا أخيت  طول ما إنيت بتحضري الفطار

  يا شباب ادعوا يف كل حلظه.. دعائكم كتروا وكثفوا  ..يف كل وقت  .....قبل ما تنام 
  !رد ت دعوة الصائم ال

  

�����=G#-�8وX��"-�������5*-��+�_H��Dوא��X��O�-�8و��� �



  
٢٠٩  

  :ها تنفعك بإذن اهللا وخد شوية النصايح دي لعلّ

  فع إيدك ملني ؟؟ بتطلب من مني ؟؟الزم تعرف إنت بتدعي مني ؟؟ بتر
..  كل شئمقاليد الذي بيده  املُهيمن امللكو تعرف إن اهللا سبحانه وتعاىل ه

  !! أبداًربنا ال يعجزه شيء  ..على كل شئ قدير 
، أطلب أمنيتك وملكش  فمتخليش دعاءك قاصر على أسباب الدنيا اللي إنت شايفها

  !رة اهللا أبعد من آمالنا وإدراكناملكش دعوة بأالسباب ألن قد.. دعوة هتتحقق إزاي 

  !يؤتيه من يشاء ، إذا أعطى أدهش ما يريد ، وفضل اهللا  يفعل
  !أكتر بكتري من خياالتك  ! يعطي أكتر مما يدركه عقلك الصغري

  !!هو فيه شئ كبير على ربنا ؟؟؟

  !!وال حاجة  قدام عظمة وقدرة ربنا ؟؟ صًالأيه دعوتك دي 

غفر يل إن شئت، اللهم اللهم ا: ال يقل أحدكم (: قال  � وعلشان كده النيب
 ،ولكن ليعزم وليمتفق عليه )م الرغبة، فإن اهللا ال يتعاظمه شيء ظّع  

اهللا ليس قادر على إعطائك أمنياتك وبس ، 
بل قادر على إنه خيلق لك أمنيات أمجل من 

د ما اهللا قادر إنه يعطيك حل، 
  !! تنسى نفسك من فرحة العطاء

وخد شوية النصايح دي لعلّ �
 

الزم تعرف إنت بتدعي مني ؟؟ بتر 
تعرف إن اهللا سبحانه وتعاىل هالزم 
على كل شئ قدير  اهللا

فمتخليش دعاءك قاصر على أسباب الدنيا اللي إنت شايفها
دعوة هتتحقق إزاي 

  

يفعل اهللا 
يعطي أكتر مما يدركه عقلك الصغري اهللا 

هو فيه شئ كبير على ربنا ؟؟؟ �

يه دعوتك دي إ
  

وعلشان كده النيب �
، ارزقين إن شئت 

  
اهللا ليس قادر على إعطائك أمنياتك وبس ، 
بل قادر على إنه خيلق لك أمنيات أمجل من 

،  كل ما حتلم به
تنسى نفسك من فرحة العطاء

  
٢١٠  

     ..وكرمه وفضله وجوده فوق ما أي حد فينا يتخيل  ..بنا خزائنه ال تنفد 
  : يف احلديث القدسيالقائل سبحانه وتعاىل 

قاموا يف صعيد واحد فسألوين ، كم نوإنسكم وجِ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
يط إذا ، فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخ

  رواه مسلم )أدخل البحر 

  .. وكرم ربنا،  وحنان ربنا ، قدرة ربناو ،  رمحة ربناخلّي عندك يقني يف 
قلبك متعلق بربك احليي الكرمي الذي يستحيي إن العبد يرفع يديه إليه 

  .. خائبتني
  ..الزم المعانى دي تدخل في أعماق قلبك وتستقر جواه 

  !الزم تعرف الدعاء ده ممكن يعملك إيه ؟؟ ..زم تعظّم قدر الدعاء يف قلبك 
  .. ضاءاللي بريد الق الوحيد الزم تعرف إن الدعاء ده هو الشئ

  صححه األلباين ) الدعاء إال القدر يرد ال(:  �كما قال رسول اهللا 

  !!تخيل لو مكنش فيه حاجة اسمها دعاء ؟؟أنا عايزك ت
  !!مكنش هيبقى فيه حل ألي مشكلة صعبة !! هتبقى كارثة واهللا 

  !! أي ابتالء ننا نصرب ونسكت ونستحملإمكنش هيبقى فيه قدامنا غري 
  !!اللي خملفش يستحمل واللي ما اجتوزتش تستحمل واللي مريض يستحمل 

  !!؟؟اللي كنا هنعيش فيه  تخيل حجم الهّم

بنا خزائنه ال تنفد ر �
سبحانه وتعاىل وهو 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم  (
، فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخ

 

خلّي عندك يقني يف فـ  �
قلبك متعلق بربك احليي الكرمي الذي يستحيي إن العبد يرفع يديه إليه ادعي وإنت و

خائبتنيصفراً فريدمها 

الزم المعانى دي تدخل في أعماق قلبك وتستقر جواه  

  
زم تعظّم قدر الدعاء يف قلبك ال 

الزم تعرف إن الدعاء ده هو الشئ
كما قال رسول اهللا 

 

أنا عايزك ت �
هتبقى كارثة واهللا  كانت

مكنش هيبقى فيه قدامنا غري 
اللي خملفش يستحمل واللي ما اجتوزتش تستحمل واللي مريض يستحمل 

تخيل حجم الهّم



  
٢١١  

نعمة إن لنا رب ، هنويف شكرها ليوم الدين ولكن من نعم ربنا علينا اللي مش 
، بل وأمرنا إننا ندعوه  ، ليل ارفتح لنا باب الدعاء رب ، امسه القريب ايب 

  !!!بيغضب على اللي مش هيدعيه 
  ..اء ممكن يغري جمرى حياتك كلها الدع..فاعرف قدر الدعاء يف حياتك 

كلمة يارب تنقلك ....  خترج من قلبك جبدمشاكل حياتك كلها حلّها إن كلمة يارب 
  ..ى درجات السعادة والراحة  والرضامن أسوأ حالة ممكن تكون عايش فيها إىل أعل

زي وقت  حاول تتحرى وختتار أوقات استجابة الدعاء املوجودة طول اليوم ،
، ويف اآلذان ، وبني اآلذان واإلقامة ، وبعد الصالوات املكتوبة ، وجوف الليل اآلخر 

  ..وطبعاً عند الفطار .. السجود ، وأثناء السفر 

وتستخدم ،  تكون على وضوء
وترفع إيدك ، ، وتستقبل القبلة 

الصالة ، مث  وتبدأ حبمد اهللا والثناء عليه
وتسأل ربنا بامسه  .. 

وبعدين .. وتستغفر من ذنوبك 
  ..تبدأ تنطلق يف الدعاء 

  ..إن دعاءك هيتحقق % تأكد مليون ادعي بيقني وإنت واثق وم
   صححه األلباين )ادعوا اهللا تعاىل وأنتم موقنون باإلجابة (: قال 


ولكن من نعم ربنا علينا اللي مش  
امسه القريب ايب 

بيغضب على اللي مش هيدعيه   بل ربنا
فاعرف قدر الدعاء يف حياتك 

مشاكل حياتك كلها حلّها إن كلمة يارب 
من أسوأ حالة ممكن تكون عايش فيها إىل أعل

 

حاول تتحرى وختتار أوقات استجابة الدعاء املوجودة طول اليوم ، 
اآلذان ، وبني اآلذان واإلقامة ، وبعد الصالوات املكتوبة ، وجوف الليل اآلخر 

السجود ، وأثناء السفر 
 

تكون على وضوءيفضل  
وتستقبل القبلة ، السواك 

وتبدأ حبمد اهللا والثناء عليه
 � على النيب

وتستغفر من ذنوبك .. األعظم 
تبدأ تنطلق يف الدعاء 

  
ادعي بيقني وإنت واثق وم 

قال  � زي ما النيب

  
٢١٢  

يعين ميبقاش فيه ذرة شك أو خوف أو قلق يف قلبك إن ربنا مش 
  ..دعاءك كله مستجاب ن تتكون على يقني تااااااااااااااام إ

   : أخرب وقال � صور زي ما النيب ٣ولكن استجابة الدعاء بتكون يف 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى 

وإما أن يصرف ،  وإما أن يدخرها له يف اآلخرة،  إما أن يعجل له دعوته
  صححه األلباين )اهللا أكثر : ، قالوا إذا نكثر ؟ قال ا عنه من السوء مثله

  !!ه على كرمك وفضلك يارب يآاااااااااااااااااااااااااا
  ..إيدك وتفضل تدعي حلد ما تتعب  ترفع ، يا حبييب قليب "اهللا أكثر

  ..يا أخيت يعين مبتطليش دعاء ليل ار  "اهللا أكثر" �

  :   طاءأمحد بن ع
 ، أطلق اهللا لسانك بالدعاء

،  اءنه يريد أن يعطيك ما تش
  ! ]مهما عظم مرادك وعظم مطلبك 

خلّي كل كلمة ينطقها قلبك قبل لسانك يا ..  قليب قلبك يا حبيب
  .. استشعر وحس بفقرك وضعفك واتذلل هللا

  ب دهييييحساس االفتقار الرهي
  ..اء ـــــيك تعيش حياة تانية مع الدع

يعين إيه ؟؟  �
تتكون على يقني تااااااااااااااام إ ..هيستجيبلك 

  

ولكن استجابة الدعاء بتكون يف  �
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى (

إما أن يعجل له دعوته: ثالث 
عنه من السوء مثله

  


يآاااااااااااااااااااااااااا 
اهللا أكثر"ملا تسمع  �

�
 

أمحد بن ع قال  �
أطلق اهللا لسانك بالدعاء مىت [

نه يريد أن يعطيك ما تشأفاعلم 
مهما عظم مرادك وعظم مطلبك 

 

قلبك يا حبيب ادعي من 
استشعر وحس بفقرك وضعفك واتذلل هللا.. أخيت 

   
حساس االفتقار الرهيإ �
يك تعيش حياة تانية مع الدعلهيخ



  
٢١٣  

  ..؟؟؟ أنا مليش غريك يف احلياة  أروح ملني غريك يارب
  ارب ؟؟يارب أقف على باب مني غريك ي

  غريك يا إهلي وخالقي ورازقي ؟؟  مني طلب منلو طردتين عن بابك ه
لك ا وتعطيين من فضومنايا تتكرم وجتود علي .. يارب نفسي يف كذا
  ..ومتحرمنيش يا حبييب وموالي 

  ..نك هتضيع لو ربنا ماستجابش لك بكي واتذلل واستشعر إ
  ..جواكي  ل الليـــــــاقعدي ادعي وابكي حلد ما تفضفضي وتطلعي ك

  ..قول كل اللي نفسك فيه 

  وساعتها هتحس قد إيه نفسيتك ارتاحت وصدرك انشرح 
  !!دعواتك كلها اتحققت كأن ، ووبقيت فرحان 

   مرة ١٠٠ولكن لو مفيش مانع تكرار الدعاء مرة واتنني و،  السنة الدعاء ثالثاً
  .. ] باب تكْرِير الدعاء[ باب مساه  يف صحيحه بوب  االمام البخاري

  ..  ] اإلحلاح يف الدعاء:  ومن أنفع األدوية : [   وقال االمام ابن القيم

    إوعى تزهقو.. طلب فكرر ال
.. اطرق الباب واصرب .. أو متّل 

تستشعر حلد ما  عليه ،وافضل واقف 
  ..فتوحات ربنا على قلبك

أروح ملني غريك يارب :قوليله  �
يارب أقف على باب مني غريك ي :ه قولّ �

لو طردتين عن بابك ه
يارب نفسي يف كذا :قويل  �

ومتحرمنيش يا حبييب وموالي 
  

بكي واتذلل واستشعر إإ �
اقعدي ادعي وابكي حلد ما تفضفضي وتطلعي ك

قول كل اللي نفسك فيه 

وساعتها هتحس قد إيه نفسيتك ارتاحت وصدرك انشرح 
وبقيت فرحان 

 

السنة الدعاء ثالثاً 
االمام البخاري �
وقال االمام ابن القيم �

  

فكرر ال �
أو متّل 

وافضل واقف 
فتوحات ربنا على قلبك

  
٢١٤  

  .. بالش أألدعية اللي كلها سجع وتكلّف  .. بالش تكلّف يف الدعاء
للشيخ )  الدعاء من الكتاب والسنة( وياريت من دلوقيت تشتري كتاب صغري زي 

ألا أدعية جامعة  ؛ وتبدأ حتفظ األدعية من القرآن والسنة.. سعيد القحطاين 
وهي أفضل بكل تأكيد من أي صيغة تانية وشاملة لكل خري يف الدنيا واآلخرة ، 

هات ورقة وقلم .. من دلوقيت ، من قبل رمضان ..  للدعاء حضر نفسك
، كل حاجة صغرية أو ي بيهاواعمل جدول وقائمة بكل احلاجات اللي إنت عايز تدع

  .. يف الدنيا أو اآلخرة،  كل أمانيك،  كل أحالمك
.. حمتاج لربنا يف كل حاجة يف حياتك وافتكر وإنت بتجهز القائمة دي إنك 

  !!!؟؟.. ؟؟ وهتكتب حاجات قد إيه شوف بقى هتكتب إيه فيها

تضيعش وقت ن معلشا..  علشان متنساش حاجة ومتنساس حد .. نظّم دعاءك
وتتوه وإنت ،  وتقعد تفتكر شوية من الشرق وشوية من الغرب، كتري يف السرحان 

  ..  بإنك حتاول تقسمه ألقسام كبرية حتتها أجزاء صغرية

ودعوات ،  دعوات للدنياـ ليعين تقسم الدعاء 
مني ودعوات للمسل ، ودعوات لألهل واألصدقاء

وكل حاجة من دول تكون جمهز قائمة 
  .. بالدعوات اخلاصة ا زي ما تفقنا قبل كده 

بالش تكلّف يف الدعاء 
وياريت من دلوقيت تشتري كتاب صغري زي 

سعيد القحطاين 
وشاملة لكل خري يف الدنيا واآلخرة ، 

  .. هتدعي بيها
 

حضر نفسك 
واعمل جدول وقائمة بكل احلاجات اللي إنت عايز تدع

كل أحالمك، كبرية
وافتكر وإنت بتجهز القائمة دي إنك  �

شوف بقى هتكتب إيه فيها
 

نظّم دعاءك 
كتري يف السرحان 

  !!!..بتدعي 
  

بإنك حتاول تقسمه ألقسام كبرية حتتها أجزاء صغريةنظّم دعاءك  �
  

يعين تقسم الدعاء  �
ودعوات لألهل واألصدقاء ، لآلخرة

وكل حاجة من دول تكون جمهز قائمة .. يف كل مكان 
بالدعوات اخلاصة ا زي ما تفقنا قبل كده 
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   :دعوات لآلخرة 
على من اجلنة ، يف الفردوس األ �برفقة النيب حممد ، بالعتق من النار 

ح اإلخالص ، صالمغفرة الذنوب ، التوفيق والعون والثبات ، بالتقوى واهلداية ، 
  ...خلامتة ، حفظ القرآن ، وهكذا 

   : دنيا
التوفيق يف العمل ، الصحة والشفاء ، الزوجة الصاحلة ، الذرية الصاحلة ، 

     ،  ٨جتديد السيارة ، زيادة املرتب ، الربكة يف املال والوقت ، موبايل ايفون 
  ...حتل كويس يف االمتحانات ، وهكذا 

   :) باألمساء والتفصيل( هل واألصدقاء
الدعاء لصديق إنه يتزوج ، ، األسرة بالتفصيل الدعاء لألم واألب واالخوة وأفراد 
وآخر إنه ينجح ينه ، وآخر إنه يترقى يف شغله ، وآخر إنه خيلف ، وآخر انه يسد د

،  يحالصح واحدة باحلجاب باهلداية ، و واحد بعيد عن ربناو 
  ...وواحد مريض بالشفاء ، وواحد متوىف بالرمحة والغفران ، وهكذا 

   : ألمة اإلسالمية
برمحة املستضعفني يف كل  برفع البالء والغالء والوباء ، بالنصر والتمكني للدين ،

...  

  وبالشكل ده لما هتخلص ، �
ت هتالقي نفسك بفضل اهللا دعي

  ..مل إلى حد كبير دعاء شامل متكا

دعوات لآلخرة  �
بالعتق من النار الدعاء 

بالتقوى واهلداية ، 
خلامتة ، حفظ القرآن ، وهكذا القلب ، حسن ا

دنيادعوات لل �
الزوجة الصاحلة ، الذرية الصاحلة ، 

جتديد السيارة ، زيادة املرتب ، الربكة يف املال والوقت ، موبايل ايفون 
حتل كويس يف االمتحانات ، وهكذا 

هل واألصدقاءلألدعوات  �
الدعاء لألم واألب واالخوة وأفراد 
وآخر إنه خيلف ، وآخر انه يسد د

و يف امتحاناته ، 
وواحد مريض بالشفاء ، وواحد متوىف بالرمحة والغفران ، وهكذا 

ألمة اإلسالميةدعوات ل �
بالنصر والتمكني للدين ،

...مكان ، وهكذا 
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 I افdمذاكرة باح  

! االمتحاناتشهر رمضان بقاله كام سنة بييجي وقت االمتحانات وما أدراكم ما  �
  ..ربنا يكون يف عون اجلميع ويوفقهم لكل خري  !!وبالذات لو ثانوية عامة 

بيفتكروا إن كل سنة ، ألم  الطلبة لألسف الشديد بيضيعوا رمضانلكن معظم و
  !!  Don’t Mix خالص ، واملذاكرة ميمشوش مع بعض رمضان

  !وطبعاً ده مش صح ، وجمرد وهم يف خيال صاحبه  �
      

وفتح مكة والقادسية وغريها من الفتوحات  الكربى بدر غزوةوالدليل إن �
 اهتمام الصحابة على تؤثر من غري ما،  رمضان يف كانت واالنتصارات العظيمة

  ..واالجتهاد فيه عز االجتهاد  له عدادستاإل من متنعهم أو   برمضان
  

كان يف  ١٩٧٣ولو حد هيقول أصل دول صحابة ، هقولك عندك نصر أكتوبر  �
  ...عز رمضان وجنودنا صاميني 

  

  !!مش امتحانات  أنا بكلمك يف فتوحات ، �
  !!يعين معارك .. يعين حروب  ! ؟عارف يعين إيه فتوحات 

 

 ؛جتهادك فيه على مشاعة االمتحاناتمضان أو اتعلّق عدم استعداك لر بالشف �
  !!ألن اللي هيدور على مشّاعة هيالقي بدل االمتحانات مليون مشّاعة تانية 
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الصيام بيخلّيك جتتهد أكتر وتركّز ..  وعلى فكرة وعن جتربة شخصية واهللا �
  .. أكتر وتنتج أكتر

يف الشاي والقهوة  بيضيع منك بيخلّيك توفّر وقت كتري جداًواألهم هو إنه  �
والكابتشينو، وكل شوية أنا جعان وعايز أعمل سندوتشني، وشوية عايز أخرج 

  ..!!أشتري حاجة أو أروح عند فالن 
  

 Full Tank، غري ملا تكون بتبقى نشيط وخفيف جداًده غري إنك وإنت صامي  �
ومش قادر حترك أي عضو من ، ، وتبص تالقي نفسك ممدد على السرير 

  !!! وعايز تنام ال إرادياً وكأنك واخد ختدير كُلّي  أعضاءك،
  :زي احلكمة اللي بتقول  �

  ]العمل عنإذا امتألت المعدة؛نامت الفكرة،وقعدت األعضاء [
  

مفيش أكل،  أثناء الصيام، يعين� 
، مفيش قدامك أي اختيار  مفيش خروج

  .. وفقط..  القعدة يف البيت واملذاكرةغري 
  

  .. كعن غصب منظَّمبتالقيه وإنت صامي  ماليوده غري إن � 
  .. بيجدد نشاطك ويصحصحك كل شويةوالوضوء  �
، وتعترب أحلى استراحة ، جك برا جو املذاكرة اخلنيقبتخر املسجد يف الصالةو �

وبتديك طاقة وحافز وشحن إمياين وروحي يفتح نفسك ، وكمان بتقسملك اليوم 
  ..مذاكرة إنك ترجع تكمل 
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يز أقولك وبدون مبالغة ، إن حىت لو االمتحانات جمتش يف وقت 
  .. صوم إنت وقتها علشان كل املميزات اللي ذكرناها دلوقيت

  ..واحكم بنفسك جرب كده وشوف 

بقى بيحاول يضحك على نفسه ويقولك أصل مش هعرف أركّز خالص يف 
  ! املذاكرة وأنا صامي

ع يف وتقعد تضي،  بعد الفطار برده بتقول مش عارف أركز ما إنت
ويف اآلخر مبتكملش .. وقتك علشان ضم وتشرب شاي وبعدها تنام ساعتني تالتة 

  !!!دقايق على الكتاب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يز أقولك وبدون مبالغة ، إن حىت لو االمتحانات جمتش يف وقت فأنا عا �
صوم إنت وقتها علشان كل املميزات اللي ذكرناها دلوقيتالصيام ، 

جرب كده وشوف  �
  

بقى بيحاول يضحك على نفسه ويقولك أصل مش هعرف أركّز خالص يف  أما �
املذاكرة وأنا صامي

ما إنت :هنقوله  �
وقتك علشان ضم وتشرب شاي وبعدها تنام ساعتني تالتة 

دقايق على الكتاب  ٥
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عن  املذاكرة حيت شئ بكل ربنا تعبدإنت ممكن   ..النية قبل كل شئ 
  ..ة 

  .. بعلمك متكأ تنفع نية إنكاحتسب  .. فعدد نواياك وإنت بتذاكر
   ..ةجلنإىل ا طريقاً له اهللا لسه علما فيه يلتمس طريقاً
  .. موقل على السرور تدخلو نجاحك وتفوقكب حواليك واللي هلك

  ..رض واالصالح ما استطعت فيها 
 وغريها من النوايا اللي هتخلّيك طول وقت املذاكرة يف طاعة وعبادة هللا 

  

.. سالح الدعاء ..  معاك أقوى سالح يف الكون..  الدعاءإوعى تنسى 
  .أمجعني  منيوكل يوم لك دعوات مستجابة ، فاستثمرها يف الدعاء لك ولطلبة املسل

  .. كرب مع وفضفض ادعي..  كرمنياأل كرم
  .. ﴾ قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا ﴿ قلت
جِيبي ّطَرضإِذَا الْم اهعد فكْشيّوءَ والس ﴾ ..  

  .. رب يا تعبت ناأ..  حبايل
  ... وبابا ماما حفرأفرح وأ

  ..يارب أعني وقويين ووفقين.. لوحدي
 .. فيها نفسك حاجة كل قولادعي وفضفض و

   :هقولك  �
النية قبل كل شئ   : أوالً � 

ة طريق جتديد الني
فعدد نواياك وإنت بتذاكر �
طريقاً سلك مننية 

هلكأ حتفرنية إنك 
رض واالصالح ما استطعت فيها نية عمارة األ

وغريها من النوايا اللي هتخلّيك طول وقت املذاكرة يف طاعة وعبادة هللا 
  ..باحتسابك هلا 

  

إوعى تنسى   : ثانياً � 
وكل يوم لك دعوات مستجابة ، فاستثمرها يف الدعاء لك ولطلبة املسل

  


كرمأ  ربنا 
قلت نتإ رب ياقول 
يجِيب أَمّن ﴿ وقلت

حبايل عامل نتإ رب يا
أفرح وأ رب اي نفسي

لوحدي متسبنيش رب اي

ادعي وفضفض و 
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 هم تنسيك بفرحة عينك قريو ، فيه نفسك اللي اموع يرزقكادعي ربك  
 مسيع قريبكرمي ك إنه رب يف الظن حسن، وأ طول السنة املذاكرة ومشقة وتعب

  ..جميب الدعاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
 وتبقى والعطش واجلوع احلر من تتخنق بالشيعين ..   شوية صرب  : ثالثاً � 

  ! متسك كتاب يف إيدك طايق مش
  

  .. هدفك وحتقق حللمك توصل شانلعيا حبيب قليب الزم تصرب 
  .. تشجع نفسك إنك تبدأ تصبر الزم.. شوية صبر  �

 

، حلد بس ما تقعد على الكتاب واستغفر ربنا اصرب بس يف األول واستعن باهللا �
  ..وهتالقي بفضل اهللا نفسك اتفتحت وبدأت تذاكر 

أي حاجة،  هتخلص مش يبقىألن كده  !! نفس ومليش زهقان أنا موضوعبقى  إنسىو
  .. والصرب باإلجتهاد، بل  بالنفس مشاقنع نفسك إنه 
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وبالش تقلب الليل ار  .. هبورت وقتك نظم  .. أوي نظّم وقتك كويس
   ..إال لو عندك ظروف خاصة ومش هتقدر تذاكر بالنهار كويس 

 ةبرك نالت شانلع،  من بعد صالة الفجر،  النهار ولأ ، الصبح
  .. )بكورها يف ميتأل بارك اللهم(

  وخد بالك إن تنظيم وقتك  �
  ..ي موضوع المذاكرة على االطالق هو أهم حاجة ف

  !؟.. إيه فيها تعمله حلظة كل فيه تكتب جدول
حبيث  ..اعمل جدول بس يكون معقول 

 و تذاكر احلاجات املهمة،، 
  ..وختصص هلا وقت كايف 
 كده إنت ،بالكمية احملتوى

 زكّهتر لو عملت كده ، وقته 
قد على الكم فالكي ..   

  إوعى تستسلم لليأس واالحباط لو عملت جدول ومقدرتش متشي عليه
 عادي لوكم متاماً انساه يفوتك الليو.. شوف املشكلة فني بالظبط وصلحها 

  ..بقية اجلدول وكفاية احباط بقى 
   ..اهللا  ضلفكمل وإوعى تكسل واستعن باهللا ، وهتالقي التيسري ب

نظّم وقتك كويس  : رابعاً � 
إال لو عندك ظروف خاصة ومش هتقدر تذاكر بالنهار كويس  !!والنهار ليل 

الصبح من بدأحاول ت
( : � النيب دعاء

  

 

هو أهم حاجة ف
  

جدول تعمل الزمو� 
اعمل جدول بس يكون معقول  �

، أولوياتك حتدد 
وختصص هلا وقت كايف 

احملتوى متقسمشو �
 له صخمص كده

الكم يف هتفكر ومش
  

إوعى تستسلم لليأس واالحباط لو عملت جدول ومقدرتش متشي عليهو �
شوف املشكلة فني بالظبط وصلحها  �

بقية اجلدول وكفاية احباط بقى 
كمل وإوعى تكسل واستعن باهللا ، وهتالقي التيسري ب
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  .. املذاكرة يف والقلم الورقة إستخدم..  زم تكتبااااااااااااااااا
  ..أو تلون املختصر املفيد يف اآلخر وحاول تلخص اللي فهمته 

  !!!وتأكد إن املذاكرة من غري كتابة ســــــــــــــراب 
  !!!!ــــــوا رة من غري كتابة هتطيــــــر يف اهلـــــــ

  .. ده غير إن الكتابة هتساعدك على التركيز وعدم السرحان

  .. حاالًمن دلوقيت إبدأ لو لسه مبدأتش ، 
لناس املزنوقني واملُحبطني وملحقوش يفتحوا 

  ؟؟ أمل هفي هوكتاب حلد دلوقيت وبيسألوا 
  !!!؟؟وهو يفرق يف إيه فيه وال مفيش ؟

  !!!!؟؟ أصالً إختيارات
 !قوم وإبدأ إنت بس دلوقتي حاًال، فورًا  �

واالكتئاب  احلزن وصلة من مرة ١٠٠ أفضلهيكون ،  حاجة أي تذاكر
  !! اإلمتحانات لغاية

  ن ؟؟اإلمتحا ليلة مادتني أو مادة يف ماتزنقش
  !!كرم مكانش حيلم بيه  أكرمه وربناآخره  

  .. دوس إنت بس
  .. وتأكد إن ربنا هيكرمك

ال  : خامساً � 
وحاول تلخص اللي فهمته 

  

وتأكد إن املذاكرة من غري كتابة ســــــــــــــراب  �
ــاملذاك

ده غير إن الكتابة هتساعدك على التركيز وعدم السرحان�
  

  
لو لسه مبدأتش ،   : سادساً � 

لناس املزنوقني واملُحبطني وملحقوش يفتحوا يعين ا
كتاب حلد دلوقيت وبيسألوا 

  

وهو يفرق يف إيه فيه وال مفيش ؟: هنقوهلم  �
إختيارات هو إنت عندك

�

تذاكروأكيد ملا  �
لغاية هتعيشها اللي

ماتزنقش فينا مني وبعدين
 اجتهد وجاب بس

  

دوس إنت بس �
وتأكد إن ربنا هيكرمك



  
٢٢٣  

 

   فرحة الكبرىال

The great Rejoicing  
 

 
حىت مشاعرنا ،  بكل شئ يف حياتنا إحنا كمسلمني بنتعبد إىل اهللا  �

  ..وأحاسيسنا 
واع نعيم القلب والفرح هو أعلى أن .. مشاعر الفرح؛ ومن أعظم املشاعر طبعاً  �

  ..ولذّته 
جناح يف امتحان ، ترقية وزيادة .. ، منها  والناس يف الدنيا بتفرح ألسباب كتري

  ..حاجات كتري ممكن تفرحنا مرتب ، زواج أو إجناب ، 
  ..جيعل كل حلظة يف حياتنا سعادة ربنا يفرح قلوب اجلميع يارب و

  
      :الزم نسأل نفسنا يا شباب ولكن  �

  !!يفرح بنعمة ربنا عليه دينيًا ؟؟؟للي بمين فينا ا
  !!ووي ووويل أوييييقليييل-سف  �

  بيفرح بنعمة حفظ جزء من القرآن ؟مني بيفرح بنعمة اهلداية ؟ مني  �

  !!مني بيفرح بنعمة إمتام طاعة ؟؟
  !رحته مثالً لو كسب مليون جنيه؟هل فرحته ا تعادل فوحىت لو فرح، �

  
٢٢٤  

طر كل يوم ، ومع أول جرعة ميه تدخل جوفك ، أو مع أنا عايزك بقى وإنت بتف �
  ! عايزك تكون طاير من الفرحةأول مترة تاكلها ، 

  

  ..رح ـــأيوه الزم تف �
  ..) ذهب الظمأ وابتلت العروق(افرح بتعبك وصربك وإنت بتقول  �

  )بإذن اهللا وثبت األجر(افرح بثوابك ونعمة ربنا عليك وإنت بتنطق  �

  :  وتذكر قول اهللاوبرمحته  بفضل اهللافرح  �
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  : هو اللي بشرك بالفرح ده وقال � الزم تفرح ألن النيب �
  

  ،  للصائم فرحتان يفرحهما (
  متفق عليه ) ه فرح بصومه، وإذا لقي رب طر فرحإذا أف       

  

، ومبا أباحه اهللا له من  عليه بإكمال اليوم  بتمام نعمة اهللا  : الفرحة األوىل �
  .. النهارالطعام والشراب واجلماع اللي كان ممنوع منه يف 

  

   .. عنه يوهو راض تبارك وتعاىلعند لقاء ربه حبيبه   :ثانية الفرحة ال �
ملا يقابل ربه بعد موته من أجر وثواب الصيام  من اللي بيشوفهفرحة متتوصفش 

  .. رح يا شبابفالزم نفاللي حمدش يعلمه إال اهللا ، 



  
٢٢٥  

افرح بتوفيق ربنا لك .. بعد ما ربنا يتم عليك نعمة رمضان ..  ويف اية الشهر �
  ..للطاعة وعدم خذالنك 

افرح بصيامك وبصالتك وقيامك وزكاتك وقرآنك وصلتك للرحم وغضك  �
   .. وجماهدة نفسك لبصرك

  
  :ملا سألوه   وافتكر قول احلسن البصري .. افرح بالعيد �

  

  ] !عيد اهللا فيه هو يل يعصأال  يعل رمكل يوم ي: قال ،  مىت العيد ؟[ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٢٢٦  

  : هيها يف كل يوم بتصومه عند إفطارك والنقطة األهم واللي عايزك تستشعر

  ! زي يوم الصيام كده يا كلها عاملةإنك تتيقن إن الدن
   هتصبرهمكلها كام ساعة  �

  لحد ما يعدوا ،  هتحاول تصّبر نفسك بأي طريقة
  هى اليوم وإنت فرحان وسعيد وفايزهتبص تالقي املغرب بيأذن وانت

  م عمالني جيروا ويعدوا من عمرك ،كام يويا حبيب قليب الدنيا كلها 
  ..ام يوم تصرب كتصوم عن احلرام وه

  ، فيهم وحتاول تقاوم نفسك وشهواتك
  !ملوت بأنه خالص معاد الرحيل جه شوية وهتالقي نداء ملك ا

  ..ساعتها هتفرح ، وساعتها هتفطر 
 !مفيش يف الكون كله حد فرحان زيها ، بس فرحتك وقتها 

والنقطة األهم واللي عايزك تستشعر �

إنك تتيقن إن الدن

هتحاول تصّبر نفسك بأي طريقةأو 
هتبص تالقي املغرب بيأذن وانتشوية وو
  

 

 

 

 

 

 

الدنيا كلها  �

شوية وهتالقي نداء ملك او

بس فرحتك وقتها 



  
٢٢٧  

فرحتك وإنت املاليكة بتترتل عليك عند املوت بتقولك إوعى ختاف يا  �
  ..بتبشرك جبنة عرضها السماوات واألرض  وال حتزن و

  ..ك وإنيت قربك روضة من رياض اجلنة فرحتيا   �
  ..فرحتك وإنت بتاخد كتابك بيمينك يا  �
  ذهب عنا احلزنك وإنيت داخلة اجلنة وبتقويل احلمد هللا الذي أفرحتيا �
واملتعة ود يف النعيم ـــــــــــفرحتك وإنت بيتقالك يا فالن بن فالن خليا  �

  ..لألبد فال موت 
ك وإنيت قاعدة يف اجلنة يف نعيم ال عني شافته قبل كده وال فرحتيا  �

  ..أذن مسعته قبل كده وال خطر على قلب بشر 
  
  
  
  
  

  

  ..فرحة كل واحد أطاع ربه وقتها  يا �
  ..تهاأرضت ربها وق كل واحدةيا فرحة 

  
٢٢٨  

  !حد استعجل االفطار قبل معاده ويا ندم كل وا
 

ا حسرته ويا ذّله ويا ي�
وقت ما الندم ، ندمه 

  !!!! مش هينفع بأي شئ
  

  
   

   : يف كتابه الرائع لطائف املعارف  قال اإلمام ابن رجب �    
  .. أفطر عليها غدا بعد وفاتهمن صام اليوم عن شهواته،  [

ومن تعجراته، م عليه من لذّل ما ح  
عوقرمان نصيبه من اجلنة وفواتهب حب [  

  

  :   ل أيضاَوقا �    
  .. وعيد فطرهم يوم لقاء رم، الدنيا كلها شهر صيام املتقني  [

  ؛صوموا اليوم عن شهوات الدنيا  ..يا معاشر التائبني ف
  ، لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء

  ] وعيد اللقاء قد اقترب، فإن معظم ار الصيام قد ذهب 
 



  
٢٢٩  

 

  : وقال أحد الصاحلني  �      
  ،ي طريق اهللا وقد عرِضت له الدنيا ي بالسائر علـّو كأن[ 

  ،و بدت له حماسنها ومفاتنها  ،و تزينت له شهواا 
  ! "إين إمرئ صائم  "فإذ به يصيح ا ويقول هلا 

  ] ! عن اإللتفات فيها لغري اهللا تعاىلو صائم ، صائم عن الدنيا 
  

  
  
  

  
  كاِتَيَح قَتنم َوفاغتَِ. .. قصeٌ ُرـــــما الُعـــمإنَّ

  كـاِتَوَهعن َش ُهَتْمُص. .. وٍمَيا َكـنَيدُّـل الــَعو اْج

  كــاِتَفَو وِمــــيف َي.  .. ند اهللاِع طرُكِف ْنُكو لِي
  
  
  

  
٢٣٠  

 

  البطل الحقيقي

The Real Champion  

مني هو  ترى يا ، يعرف عايز وبيبقى بيتساءل الكل منافسة، 
  ؟؟ البطل هو مني ؟؟ البطولة بلقب فاز اللي مني  ؟؟ لقبال أحرز اللي

  :وده السؤال اللي الزم هنسأله بعد إنتهاء رمضان 
  

  ياترى مين هو البطل اللي كُتب عند اهللا 
  من الفائزين في رمضان السنة دي ؟؟؟

  
  

  
Z  هل تفعلها يا حبيب قلبي  

  ؟؟وتكون إنت بطل رمضان السنة دي ؟
  

Z ختيأ يا تفعليها هل   
  ؟؟؟ دي السنة رمضان بطلة إنتي 

  

    
 
 كل اية يف �

اللي منيالفائز ؟؟ 
  

وده السؤال اللي الزم هنسأله بعد إنتهاء رمضان  �

ياترى مين هو البطل اللي كُتب عند اهللا 
من الفائزين في رمضان السنة دي ؟؟؟

Z

وتكون إنت بطل رمضان السنة دي ؟

 وتكوني

  



  
٢٣١  

 الشخص هو إن البطل تعريفات من ، شباب يا وبس بيفوز اللي هو مش البطل �
  !! مبهرة حاجات بيعمل ، مذهلة نتائج ققبيح اللي
خنرج من رمضان  ، جبد أبطال رمضان من خنرج عايزين حناإ كده وعلشان �

  ..تك كلها وتكون إنسان جديد خالص تغري حيا !!! وإحنا حاجة تانية خالص
  

  ..تكون صناعة رمضانية  �

)Made In Ramadan (  
 

 

  ..  شباب يا األبطال مصنع رمضان �
  ؛ بطل رمضان من هيخرج مش اللي
  !!! أصالً رمضان مدخلش كأنه يبقى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
٢٣٢  

،  مش جمرد شعور مجيل ملدة شهررمضان  �
 ! والبعد عن اهللا وبعد كده الكل بريجع تاين للغفلة

 وبعديومني حلوين عشناهم يف رمضان ،  مش
 ، القلب هو القلب!!  يكن مل شيئاً وكأن رمضان
  !! النفس هي والنفس

  :ها لبعض قولوبعدين الناس ت
ــــــع لــــــــــــــــــــك   !رـــــــــــــــخبي مــــــوأنت امــــــــــــــــــــ
  !!!! انــــــــــــرمض قصة انتهت بكدهو

  
  


  ..عيد لقلبك احلياة من جديد تبعناية مركزة رمضان  

  ..رمضان بيصنعك ..رمضان بيغّيرك..رمضان بيرّبيك
  .. وخالص رمضان مش شهر حلو قضيناه �

  ؛رمضان مدرسة بتتخرج منها 
  ..علشان تعيش باللي اتعلمته فيها بقية عمرك كله 

  
  

  



  
٢٣٣  

تسأل فيها نفسك وتسأيل .. مضان يا شباب الزم وقفة جدية مع نفسنا بعد ر �
  :فيها نفسك 

  !؟؟ ج من رمضان إيه اللى اتغير فيكإنت خار : أوالً  �
 

  إيه احلاجة الوحشة اللى كانت فيك وراحت ؟ �
  إيه احلاجة احللوة اللى مكنتش فيك وجت ؟ �
  اللى اتغري ىف أورادك وعبادتك ؟؟إيه  �
  وذكرك واهتمامك بالقرآن ؟؟ يا ترى رمضان غير إيه يف صالتك �
  إيه اللى اتغري ىف عزميتك ؟ �
  ؟؟ تبارك وتعاىل إيه اللى إتغير ىف إميانياتك وعـالقتك باهللا �
  ايه اللى اتغري ىف حالك مع ربنا سبحانه وتعاىل؟ �
  ك ؟؟ قلبه شكله إيه بعد رمضان ؟؟يه يف قلبإرمضان غري  �
  قلبك موجود فيه إيه بعد رمضان ؟؟ �
  ؟؟إخالصك إيه ؟ غير يف صدقك إيه ؟يا ترى رمضان غير يف  �
  رمضان غري إيه يف شغلك وأخالقك وسلوك وتعامالتك مع الناس ؟؟؟ �
  ونظرتك للحياة ؟؟؟ واهتماماتك رمضان غير إيه يف فكرك وطموحك وأحالمك �
ورة والفنانني خبار لعيبة الكألتفاهات ومتابعة هل رمضان غير فكرك من ا �

املغنني واجليمز والفيس بوك ، لفكر واحد عرف هدفه من احلياة وهريكز ويشتغل و
  !!؟؟؟..وال لسه حلد دلوقيت إنت ماشي يف الدنيا من غري هدف؟؟ علشان حيققه 

  ؟وال لسه ؟ أخدت القرار وال لسه؟ بكيت وال لسه ؟ فهمت  حسيت وال لسهياترى  �
  !!؟يق ربنا سبحانه وتعاىل وال لسه ؟طرإنك ال حتيد عن أخدت القرار إن  �

  
٢٣٤  

  ..زم تقفها مع نفسك اااااااالوقفات دي ال

  !هي دي الوقفات اللي إنت الزم تاخد فيها القرارات اخلطرية يف حياتك 
  

مش قرار أوراد العبادة ؛ وأخطر قرار عايزين ناخده والزم ناخده بعد رمضان  �
    حندد هلا أوراد ، البدو مة جداًمه هتزيد قد إيه يف حياتك ، رغم إن العبادة

  ..ولكن أخطر حاجة يا شباب عايزين خنرج بيها هي حاجة جواك 
  

  !!اللي جواك اتغير وال أل ؟؟؟ �
  !!!وجهتك بقت طريق اآلخرة وال أل ؟؟؟ إنت

  

بس ملا تتغير األول من جوه ،  جبد هللا  إنت هتتغري من بره وهتبقى عابد �
بعد كده .. بعد كده حياتك كلها هتبقى هللا ..  ك باهللاوتفهم عظمة قضية عالقت

  ..العبادة هتالقيها جت لوحدها بفضل اهللا 
  

   العبادة مثرة من مثرات رمضان الكترية جداً عايزين نقول إن يعين �
  .. تعديل مسار حياتكولكن الثمرة العظمى لرمضان هى 

  ، تعديل وجهتك في الحياة، تصحيح خط سيرك في الحياة
  ؟ ؟ إنت عاوز إيه من الدنيا دي ك تعرف رسالتك في الحياة إيهنإ

  

؟ حمددين بقى لينا وجهة بعد رمضان وال أل ؟ إنتم عارفني وجهتكم إيه يا شباب�
بقى لنا حلم بننام بالليل حنلم إن إحنا حنققه ؟  بقى لنا قضية؟  هل بقى لنا هدف

  ؟  ألن يف طاعة اهللا سبحانه وتعاىل والبعد رمضا



  
٢٣٥  

  !؟؟ل نفسك إنت عايش ليه فى الدنيا اسأ �
تعرف .. تعرف راسك من رجليك .. الزم تعرف الطريق الصح اللي هتمشي فيه �

  تعرف إنت مع مني ؟تعرف طريقك منني ؟ ؟  ايتك فني
تبقى مؤمن ىف .. الزم تكون مع املؤمنني ىف الدنيا علشان تكون معاهم اآلخرة 

  ..حقيقة الدين تعرف كويس ..  داخلك وىف ظاهرك
هللا ؟ يعىن إيه عبادة  ؟ ؟ ، يعىن إيه إله يعىن إيه ربالزم تعرف يعىن إيه دين ؟ ، 

  ؟منك تفهمها منه تعرف إيه الرسالة املطلوب؟ونزل ليه؟تفهم القرآن بيتكلم عن إيه
  

  خالصة ا=مر هي إنك تبقى عايش لهدف وغاية�

  !.. ىف حياتك حىت ىف أحلك الظروف وجتتهد إنك تسعى
  ..!! حىت لو كانت الدنيا كلها ضدك

  !!..كل شئ قدامك بيقولك مش هينفع أو مستحيل  حىت لو
  

 ..شوف إنت عاوز إيه واسعى له بكل ما فيك  �
و إعرف إن مفيش مستحيل مادام بتحاول مرة 

كل شئ بييجى باإلصرار  .. واثنني ومليون
 وقبل ده كله طبعاً بتوفيق ..وباحملاولة والتكرار 

  ..ربنا وعونه 

  
٢٣٦  

  ! ��:د 9&�&
  

  .. اتولدت من جديد بعد رمضان .. إنت إنسان جديد بعد رمضان �
  ..للحياة من الظالم اللي كنت فيه قبل رمضان للنور وخرجت 

  .. عيش املشاعر اللي الصحابة عاشوها.. عيش الدين بقى إبدأ يالال  �
  

   ن، ـة الديــــعيشوا جن ،الصحابة عيشوا يا شباب املعاين اللي سكنت قلوب �
  ! ة الدنيا بالدينـــجن

  !!عاني الباهتة اللي يف قلوبنا الدين مش ا  �
  

 

 

 

 

   .. هتالقيه يف القرآن ملا تقوم بني إيدين ربنا بالليلالدين احلقيقي هو اللي  �
اوات نازلة من فوق سبع مساللي  هتالقيه ملا تقرأ كل كلمة من كالم امللكالدين  �
   ..نياتنا، وتصوراتنا، ومفاهيمنايف مشاعرنا، وإميا حنا نطلع سبع مساواتإشان عل

  ..دين حقيقي بعد رمضان ..  عايزين نعيش دين �
  ..بعد رمضان  صلة حقيقية باهللا 



  
٢٣٧  

  ..  ولكن ُمنكِسر هللا.. مضان بطل عايزك تخرج من ر �

ال تزيدك إال  الطاعةاملفروض ..  مهما كانت إوعى تتغر أو تعجب بطاعتك �
  .. انكسار وذل هللا 

  .. هتزيد افتقار وتواضع ل ، املفروض كل ما تقرب من ربك وتعرفه أكتر �
  
  
  
  
  
  

  ..   ك تخرج من رمضان وإنت عبد هللاعايز �
  ..  حياتى كلها هللا =عبودية لـ ربنا  ..حتقق معىن العبودية تبدأ  �
  ..  أحالمي وتصورايت وآمايل هللايعين  �
  ؟؟؟ يرضى ربنا وال ألده بفكر قبله هل ،  كل خطوة مبشيها و أى عمل بعمله ىف �
  ..  توجيه القلب والروح لرب الكون وبسعبودية يعىن  �

   ال اهللا ، إض وأنا عارف إن مليش حد هينفعىن يعىن أسجد وأحط راسى ىف االر
  ..هو بس اللى ميلك حياتى ورزقى وكل أمنياتى 

وختلّي حب ربنا وخوفك ، ىف كل تصرفاتك   راقب اهللاإنك تعبودية يعىن  �
ة ىف كل وقت وىف كل مكان منه حاضر يف قلبك عند أى عمل أو نظرة أو كلمة أو ني..  

  
٢٣٨  

&�  ! أ>;�ع وا

عايز يضيع كل لع من رمضان بعد ما كان متسلسل االشيطان طإن 
  !!..ممكنة طك ألقصى درجة رك نفسياً وحيبعايز يدم..  اللي عملناه يف رمضان

  !!، علشان تيأس وتنتكس بتلك إنك ضعيف ومعندكش إرادة 

�!����א	;��Oن�?5;J��0و&>>>� �
ة سبوع حاول متسك نفسك عن املعصية بشد..  

  .. بعد رمضان سبوعأأول وتقوهلا أل يف  تكون قوي قدام نفسكجتمد كده و
 هتاخد ثقة جامدة..  هتحس بفرق كبري جداً، ل أسبوع ك أولو مسكت نفس

  " .. بعون اهللا أنا أقدر أكمل جبد

  

إن خد بالك  �
اللي عملناه يف رمضان

بتلك إنك ضعيف ومعندكش إرادة عايز يثالشيطان 

��!����א	;��Oن�?5;J��0و&
سبوع حاول متسك نفسك عن املعصية بشدأأول  �

جتمد كده وعاوزك 
لو مسكت نفس �

أنا أقدر أكمل جبد" وهتقول 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٢٣٩  

  ..بيضاء إنت خارج من رمضان صفحة  �
  !إوعي تفسد فيها تاين  !إوعي تشخبط فيها تاين 

  !!إوعي ترجع لمعاصي قبل رمضان تاني 
  

  !! أبداً ال ميكن أرجع  :كلّم نفسك وقولّها  �
  !! أغري طريقي تاينال ميكن   : قويل لنفسك يا أخيت �

  !! زامى و أيامى احللوة تبقي ذكرىال ميكن يف يوم الت
ال ميكن بعد ما عشت حاسس باألمان و أنا مع ربنا 

  !!أسيب كل ده 
  

ع دموع فرحتك بتوبتك و دموع احلب يهون عليك تضييا حبيب قليب   وعىإ �
  ؟؟ قيام الليلواخلشية اللي عشتها يف 

  !!؟؟؟ ةيبقي امسك منتكس ةك ملتزمبعد ما بقي امس وعىإ �
  !؟؟؟ بعد ما بقي امسك تائب يبقي امسك عاصي إوعى �

  

  ..وك لو فكرت تبعد اربط نفسك بصحبة صالحة يشّد �
  ..ك لو كسلتى اربطى نفسك بصحبة صالحة بتحفظ قرآن تشّد

  

  .. إوعى تيأس أو تتراجع  .. مهما وقعت يف ذنوب ،ومهما عصيت ربنا 
  .. عمري ما هيأس من التوبة: لنفسك  قويل .. هتوب وربنا هيقبلىن :قول لنفسك 

  ..وبإذن اهللا هقدر أكمل ! أرجع تاين حلياة املاضي التعيس ومهما حصل ال ميكن 

  
٢٤٠  

  ! أ��ه �1&ر

  !تقدر رمضان بيقولك إنك  .. يوم ٣٠معىن احلياة يف  نابيعلم 
بدون تدرج أو  فوريوتغيري ..  تغير أي حاجة يف حياتكتقدر .. 
  ! بدون حجج أو أعذار تقدر تستمر عليهوكمان 

بيثبت لنا  واقعي عملي رمضان تدريب �
   واحد يوم يف نتغري ممكن إحنا إيه دق

  ..! نصوم نبدأ ملا أول من

  
، وشغالني  شرب وال أكل غري من ساعة ١٦ بنقعد كلها السنة يف
  ..متواصلة بدون انقطاع وال يوم يوم ٣٠ ده املوضوع وبنكرر !  

 إنه فاكر فينا واحد أكتر
 النجاح على وقدرة طاقة
عمره  حاجاتيف رمضان  بيعمل

  !  ما كان يتصور إنه يعملها

  ! مُذهلة حقيقية إرادة قوة

  

 يا شباب رمضان
.. يوه تقدر أ �

وكمان .. خطوات 
  
  

يف وقت مفيش �
 هللا وطاعة عبادة

  
أكتر يعين �

طاقة ماعندوش
بيعمل، واإلجتهاد

ما كان يتصور إنه يعملها
  

قوة �



  
٢٤١  

  ..بجد  تقدر أنك أثبت رمضان �
 

 يوم ٣٠ يصوم قدري نهإ يتخيل كان نيم �
  ؟؟؟؟؟ بعض ورا يف احلر الرهيب ده

  ؟؟؟؟؟؟ بعض ورا يوم ٣٠ الليل ويقيم
 ١٠ معتكف املسجد يف قعدوي املصحف وخيتم

  ميتحركش منه طاعة وعبادة ؟؟؟؟ أيام

  
   ..إننا نقدرأك� درس خرجنا به من رمضان  �

  

صلّوا ، يوم ٣٠ صوموا وقولناهلمكلها يف معاد تاين غري رمضان  األمة جبنا لو �
 يقولالكل ه، الرب أنواع كل اعملواتصدقوا ، ، نآالقر اختموا، ليلة ٣٠ ركعة ١١

   !!مش ممكن نقدر !  مستحيل
  

   هنإ أثبت رمضان �
  اللي عايز يعمل حاجة جبد ، 

  ..هيقدر يعملها 
  ..صعبة جداًحىت لو يف ظروف 

  
٢٤٢  

 دوتز كنإ حمتاج بس ولكنك ، جداً عالية طاقات بداخلك أن أثبت رمضان �
ب يف قلبك يزيد والشوق يزيد ، حمتاج احلُ..   اهللا ايليف الوصول  رغبتك

  ..!علشان خيرج املارد اللي جواك وتنطلق بدون أي قيود 
  

  ! رمضان بيأّكد لنا إن إحنا ممكن نتغير في لحظة واحدة �
 بعد علينا شاهدة تكونرهيبة ،  وطاقة وتغيري إرادة قوةجوانا  إنرمضان بيأكّد لنا 

 !! حاجة وال ضعف ماعندناش !! ةحجأي عذر أو  ملناش إن حياتنا طول كده
 اإللتزام على نستمر إحنا إن  ربنا من والتوفيق والدعاء اإلجتهاد بس حمتاجني

  ..ر العم طول واخلري
  

  



  
٢٤٣  

?%�@ A� !  
  

  ..إوعي تضعفي يا أخيت .. إوعى تضعف يا حبيب قليب  �
اللي بيسيب الطاعة بعد .. إوعوا حد يسيب أي طاعة كان بيعملها يف رمضان  �

ألن اللي بيحب حد ما  !! ده مكانش حب أبدا..  رمضان ده مكانش بيعبد ربنا حبب
  ..!مابيطيعوش يف املواسم بس .. بيقابلوش يف املواسم 

  

  ...ربنا فتحلك كل أبوابه .. قلبي يا حبيب  �
  !!؟معقول ! ؟ما دخلت وجربت ودقت طعم القرب  معقول هتخرج تاين بعد

  ليه كده ؟؟ ليه عايز ترجع تاني للضنك والهم والغم بإيديك ؟؟؟

  
لي خيرجنا من اجلنة اليا شباب إحنا إيه  �

  ؟؟؟بإرادتنا ؟
رمضان  إزاي خنرج من جنة العبادة بعد �

  ؟؟نا ؟ ليه يامجاعة ؟بإرادت
ليه بعد ما ربنا فتح لنا الباب يف رمضان  �

   !!عايزين خنرج تاين ؟؟
  !!!؟ليه رب من ربنا ؟ليه عايزين نبعد ؟؟  �

  
٢٤٤  

هيقول لناس مننا يوم القيامة  � الرسول يا مجاعة نتو عارفني ليهإ �
  ؟؟؟.." حقًاحقًا سس " يوم ما يقابلهم

يايت علشانكم ، بذلت حيايت علشانكم ، والصحابة هيقوهلم بقى أنا ضيعت ح �
وتطلع بناتنا !!  امشهو همويف اآلخر يطلع شبابنا كل مهّ .. اتقطعوا حتت علشانكم

   !..ل مهّنا الشهوات ـــــــيبقى كبعد كل ده !!  كل مهمهم لبسهم ومكياجهم وزينتهم

  !!؟؟ ناالشهوات هي مصدر فرحتنا و كل حيات معقول بعد كل ده تبقى

  
  
  
  
  
  

،  يفضل يبحث عن العفن والننتيفضل يبحث عن العفن والننتيفضل يبحث عن العفن والننتيفضل يبحث عن العفن والننتالشاب يقعد يقلّب على مواقع النت القذرة  �
 !!!!!!!!ححححوأول ما يفتح رابط معاه تالقيه يفروأول ما يفتح رابط معاه تالقيه يفروأول ما يفتح رابط معاه تالقيه يفروأول ما يفتح رابط معاه تالقيه يفريفتح رابط ميجيش ، يفتح التاين ميجيش ، 

  !!فرحته ىف اللحظة دي أشد عند اهللا من كل اللي هيعمله طول الليل من املُوبقات 
  

،  "كاسيات عاريات" � ، كما قال رسول اهللا على هدومعلى هدومعلى هدومعلى هدوم    ترتل تدورترتل تدورترتل تدورترتل تدورالبنت ملا  �
! البسة حجاب آه بس هي والعارية سواء ، تقعد تلف على احملالت حلد ما تدوخ 

  !!!!!!!!تفرح تفرح تفرح تفرح     املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    شبابشبابشبابشبابنت به نت به نت به نت به تفتفتفتفوخترج بيه وخترج بيه وخترج بيه وخترج بيه ل ما تالقي لبس قذر هيحدد جسمها ل ما تالقي لبس قذر هيحدد جسمها ل ما تالقي لبس قذر هيحدد جسمها ل ما تالقي لبس قذر هيحدد جسمها وأووأووأووأو
  !!الذنب أعظم عند اهللا من الذنب مش عارفة إن فرحتها ب



  
٢٤٥  

  ...!!!والعياذ باهللاقتي بقت بتفرح بالذنوب ا=مة دلو
  

والصحابة يف اآلخر تبقى دي أحوال أمة  � معقول بعد كل تضحيات النيب �
  !!!؟؟؟ � حممد

  !!الصحابة بأى وش يوم القيامة ؟؟أنا مش عارف هنقابل  �
  !!!؟؟..وا لينا إيه يوم ما يقابلوناهيقولمش متخيل 

  !!بشهواتكم  نتوا جيتوا ضيّعتوهوإدمنا حنا بنينا الدين بإنا لهيقولوا 

  
  ضحوا كل التضحيات دي ليه ؟؟والصحابة عملوا كل ده ليه ؟؟  � طيب النيب �

  !؟؟عارف ليه ؟

  علشان إنيت متدخليش النار كلها التضحيات دي ..نت متدخلش النارإعلشان 
  : قال عنها  النار اللى ربنا

  ١٦:الزمر ﴾  َن النَّاِر َوِمن َتْحِتِهْم ُظَلٌلَلُهم مِّن َفْوِقِهْم ُظَلٌل مِّ ﴿     
ومليون .. مليون كيلو متر من فوقه نار .. يعين ختيل واحد حمطوط وسط نار  �

  !!!.. وعلى مشاله نار.. وعلى ميينه نار .. كيلو متر من حتته نار 
  والصحابة �كانت تضحيات النيب  اللي بالوصف الرهيب دهعلشان ننجوا من النار 

  ..!!!حنا بعد كل ده ندخل نفسنا النار بنفسنا إنقوم 
ب منهاإوا بكل ده علشان مها ضحنت متدوقهاش وال تقر ..   

  !فيه ناس عاقلة تعمل كده؟ ؟إزاى يا مجاعة..حنا اللى ندخل نفسنا فيها مبعاصيناإو

  
٢٤٦  

�A�/ ��-�_z*$زم�]��KKن��W+������_z*J���J��Dزم�]KK� �
���-E-�0&����������$ن�W+�������+�,	�@����D&ن��KK� �
  طيب إحنا هنثبت زيهم وال أل ؟ !!رغم كل الظروف  ثبتوا قد إيه الصحابةشوفوا 

� �
  

  
  
  
  

  

وهتخرج من باب اجلامع من آخر ليلة ىف .. يا حبيب قليب رمضان هيخلص  �
وهتالقي ، وهتالقي شوارع فيها بنات زي الرز ، رمضان هتالقي باب النادي مفتوح 

  !!بلمسة واحدة هتالقي الشهوات كلها قدامك يعين .. والنت حتت أمرك الدش 
، وهتالقي املصحف قدامك ، ويف نفس الوقت هتالقي باب اجلامع قدامك 

  !!..قدامك كلها الدين أبواب هتالقي .. وهتالقي دروس العلم قدامك 
  يا ترى هتضحي وال أل ؟؟  يا ترى هتختار إيه ؟؟؟ �

اللي بتحبه احلرام تضحي يعين تسيب الشئ ..  تضحي شوية يا حبيب قليبالزم 
  !!، مش تسيب اللي إنت مش عايزه أو مش قادر تعمله  وهتموت عليه هللا

  

  !مش ببالش  �ورفقة النيب  !اجلنة مش ببالش خلّيك واثق ومتأكد إن 
  !يف اجلنة تستاهل كل التضحيات اللي إنت هتعملها   ورؤية وجه اهللا



  
٢٤٧  

  ! أ �2 ��ض
  

  .. بعد رمضان حنط النقط على احلروف يا شباب إحنا عايزين �
  ؟؟نعرف إحنا فني من منوذج االلتزام السليم حمتاجني  �

  .. بالظبط إنت فني وعلشان تعرف
  ؟؟إصالح دنيتك و جهدك إلصالح دينك قارن كده بين جهدك في

  !!!قارن وشوف ؛ هتالقي إن املوازين خمتلّة متاماً يف حياتنا 
 

متحان لو صاحي متأخر على اإل �
  !! البيت يتقلبالبيت يتقلبالبيت يتقلبالبيت يتقلب ، مخس دقائق

إمنا لو صاحي متأخر عن الصالة  �
  !! و ال كأن حاجة حصلتو ال كأن حاجة حصلتو ال كأن حاجة حصلتو ال كأن حاجة حصلت، ساعة 
اجلهد اللى بيتبذل يف الثانوية اجلهد اللى بيتبذل يف الثانوية اجلهد اللى بيتبذل يف الثانوية اجلهد اللى بيتبذل يف الثانوية �

العامة لو اتبذل يف الدين كنا هنبقى العامة لو اتبذل يف الدين كنا هنبقى العامة لو اتبذل يف الدين كنا هنبقى العامة لو اتبذل يف الدين كنا هنبقى 
  !! من أولياء اهللا املقربنيمن أولياء اهللا املقربنيمن أولياء اهللا املقربنيمن أولياء اهللا املقربني

  

  !!!!مينفعش تبقى دي أحوال قلوبنا إطالقاً  �
  ..ض قلوبنا زم نعالج أمراال

  !ب الدنيا ونسيان اآلخرة ُح ..نعالج أخطر مرض سكن قلوبنا 

  
٢٤٨  

  !!!..اها على جنب ـّوركن خااااالص أمهلنا اآلخرةإحنا لألسف  �
   

مش عارفني يعين إيه  !! تعظيم حقيقى للدار اآلخرةتعظيم حقيقى للدار اآلخرةتعظيم حقيقى للدار اآلخرةتعظيم حقيقى للدار اآلخرةأي أي أي أي مابقاش عندنا مابقاش عندنا مابقاش عندنا مابقاش عندنا لألسف لألسف لألسف لألسف  �
 !أمساء وبسبس عارفينهم  آهحنا إ!! موت وقرب وحساب وميزان وصراط وجنة ونار 

  !!نا ، مش مقدرين خطورة املوضوعإمنا مش عايشني معاهم ، مش حاسينهم بقلوب
  

��Q�	�A�/ ��-�d+�$��-E-�0?�GHvم�א��	א�F��OH؟؟��>>� �
 

الدار اآلخرة يوم واحد بس الدار اآلخرة يوم واحد بس الدار اآلخرة يوم واحد بس الدار اآلخرة يوم واحد بس سنة ؟؟  ٧٠,٦٠,٥٠ ؟؟ تفتكر هتعيش كام سنة �
إزاي نستهتر باآلخرة إزاي نستهتر باآلخرة إزاي نستهتر باآلخرة إزاي نستهتر باآلخرة وضوع بالشكل ده ، ب طاملا امليط !!!!!!!!!!!!سنة سنة سنة سنة     ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠منها  بـ منها  بـ منها  بـ منها  بـ 

  !!!!!!!!إزاي نستهتر بالقرب واحلساب واجلنة والنار ؟؟؟إزاي نستهتر بالقرب واحلساب واجلنة والنار ؟؟؟إزاي نستهتر بالقرب واحلساب واجلنة والنار ؟؟؟إزاي نستهتر بالقرب واحلساب واجلنة والنار ؟؟؟ !!!!!!!!للدرجة الفظيعة دي ؟؟للدرجة الفظيعة دي ؟؟للدرجة الفظيعة دي ؟؟للدرجة الفظيعة دي ؟؟
  
  :وهو بيقول  � شوف حديث النيب  عايز تعرف يعني إيه قبر ؟؟ �

عكم سماهللا أن ي توعلد؛ تدافنوا ال تلى يف قبورها، فلوال أن بـُإن هذه األمة ت (
  رواه مسلم )ب القرب الذي أمسع منه من عذا

  

كان نفسه نسمع اللي بيحصل  � النيب
حتت التراب علشان اللي هيعمل املعصية 
يسمع عذاا قبل ما يعملها فال جيرؤ 
عليها وال يستطيع أي إنسان إنه يقدم 

  !!  هللا  علي أي معصية



  
٢٤٩  

  :وهو بيقول  � شوف حديث النيب  ؟؟جهنم عايز تعرف يعني إيه  �

  متفق عليه ) جهنم نار من جزءاً سبعني من واحد جزءٌ آدم بنو يوقد ما هذه ناركم (
  

 "قسم احلروق"روح أقرب مستشفي وأدخل 
هتشوف مناظر هتخليك تفكّر واهللا العظيم و

  !!ألف مرة قبل ما تعمل أي معصية 
ادخل وشوف بنفسك ملا نار الدنيا اللي هي  �

من نار اآلخرة ، ملست  جزء من سبعني جزء
  جسم بين آدم دقيقة واحد عملت فيه إيه ؟؟؟ 

شوف وفكّر يا ترى هل حد ممكن يستحمل 
  !!؟؟يوم يف جهنم  ساعة وال مش دقيقة

  

  :وهو بيقول  � شوف حديث النيب  ؟؟ الجنةعايز تعرف يعني إيه  �

  البخاريرواه  )فيها وما الدنيا من خري اجلنة يف أحدكم سوط موضع(
روح أي مكان مجيل ، ومن غري ما تاكل وال 
تشرب وال تتمتع بأي متعة حىت ، شوف بس 

  راحتك النفسية فيه عاملة إزاي ؟ 
شوف وفكّر سعادتك وراحتك ومتعتك هتكون 

ملا تعرف إن متر واحد يف اجلنة ، قد إيه 
  !وأروع من الدنيا كلها وما فيها أحسن وأمجل 

   !؟ اءك يف درجات اجلنة هيكون قد إيهسبب يف ارتقشوف شوقك للطاعة اللي هتكون 
   !!؟؟ لذا تبيعها علشان شهوة أياً كانتياترى ممكن ، تفكّر وبعد ما تتأمل وت

  
٢٥٠  

  ملا معاين الدار اآلخرة دي تدخل قلبك ،
  قلبك بيتحرر من قيود الدنيا

  ..وبيسمو وبريتفع بفكره وطموحاته 
  .. هتالقي حياة القلب احلقيقية

  ..ملا معاين الدار اآلخرة دي تدخل قلبك  �
  ،وون عليك كل أمورها  ،نفسك بتحتقر أسباب االنشغال بالدنيا 

  ،تطرد الدنيا شر طردة من قلبك هتالقيك ب، و هتالقي الغفلة بدأت تزول
  ..وتسعى هلا بكل وسعك بقلبك تعيش مع الدار اآلخرة 
  

  

  

  

  

  

ملا معاين الدار اآلخرة دي تدخل قلبك ، �
قلبك بيتحرر من قيود الدنياهتالقي 

وبيسمو وبريتفع بفكره وطموحاته 
هتالقي حياة القلب احلقيقية

  
�

نفسك بتحتقر أسباب االنشغال بالدنيا هتالقي 
هتالقي الغفلة بدأت تزول

تعيش مع الدار اآلخرة بقى وتبدأ 



  
٢٥١  

  ! ��C��5� Eر���ن D&ا�C و
  

تسأل ه.. مع نفسنا بعد رمضان يا شباب  اللي الزم نقفها الوقفة اجلدية التانية �
  :تسأيل فيها نفسك هفيها نفسك و

  

  !هتعمل إيه بعد رمضان؟ ؟رمضانماذا بعد  :  ثانياً �
 

يعين مش خالص صمنا ..  إن رمضان بداية وليس اية يا شباب الزم نعرف �
   !!!..و نتقابل رمضان اجلاي ان شاء اهللا ، كم بقى وصلينا ، سالم علي

  ..  شحنة وعزمية لالنطالق يف عالقتك باهللايا مجاعة رمضان  �
  

  !!؟؟خرجت بإيه من رمضان ؟يا ترى  �
  ؟؟؟ من رمضان إيه العمل اُلمميز اللي إنت خرجت بيه

  

خرج من كل موسم أنا عايزك ت �
  !بعمل واحد تثبت عليه في حياتك

  

أخرج من كل درس بعمل واحد بس  �
  تثبت عليه يف حياتك، 

بعدها بسنتني ثالثة بقيت  كهتالقي
  !!خالص من أولياء اهللا الصاحلني 

  
٢٥٢  

،  ب قليبـــــيا حبي
  .. م سلّمه سلّمهـــــــ
  .. وةـــوة خطـــخد الطريق خط

ولكن اعرف إيه العبادة اللي 
  !؟؟؟ 

  إيه العمل اللي إنت خرجت بيه ؟

كمل طريقك إيل اهللا سبحانه .. متوقّفش بعد رمضان .. إوعى تقف أو تتعطل 
   : قال � النيب كمل ألن

  رواه مسلم ) كان كصيام الدهرال من شو ستّامن صام رمضان مث أتبعه 
اُوصل ،  صيام يعين أوصل صيام يف..  يعين عبادة ورا عبادةيه أتبعه ؟؟ 

  .. يعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجزيعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجزيعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجزيعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجز

يا حبيز ـّـــــــــرك �
ـــــــع السلّــواطل

خد الطريق خط
ولكن اعرف إيه العبادة اللي  �

يهاإنت خرجت ب
إيه العمل اللي إنت خرجت بيه ؟

  
إوعى تقف أو تتعطل  �

كمل ألن.. وتعايل 
من صام رمضان مث أتبعه (     
يه أتبعه ؟؟ إيعين 

يعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجزيعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجزيعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجزيعين شد حيلك واستعن باهللا وال تعجز ..قيام يف قيام 
  
  
  
  
  
  



  
٢٥٣  

هنحاول نركز على حاجات بسيطة نثبت  ..يف قرارات ما بعد رمضان 
  : بإذن اهللا عبادات

  :ن آ)	اءة ا�1	 
املهم يكون .. تواظب عليها  ولو صفحة واحدة..  نالقرآيومي من 

  .. لك ورد يومي ثابت
أهم حاجة ولكن ، زي ما قولنا قبل كدهوأهم حاجة يف ورد القرآن مش كميته 

وقدرة ، تكرر كل آيات عظمة اهللا ، إنك تكرر كل آيات اجلنة والنار والدار اآلخرة 
ميانياً من قراءة ا إنشحن قلوبن وبالتايل نقدر..  وجالل اهللا اللي هتقرأها

..  هعلى حسب ظروف كل واحد .. حفظ قرأن أسبوعي أو يومي ملقدار
  وهتحفظ مع مني ؟؟؟؟ دد هتحفظ قد إيهأهم حاجة تكون حم

 ..حفظ القرأن من احلاجات اللي هتقربنا من اهللا وتثبتنا يف طريق الدين وتعلينا
  ..  هو البداية الصح

  : ا���ة
  .. أول وقتها ، وبالنسبة للنساء الصالة يف مجاعة يف املسجد

، يعين أقطع كل حاجة بعملها وأستجيب لنداء  التلبية الفورية لألذان
  ..مش عايزين أي حاجة مهما كانت تعطلنا أو تأخرنا عن الصالة 

  ..ركعة يف اليوم  ١٢سنن الرواتب . . السنن الرواتب بانتظام

يف قرارات ما بعد رمضان  وإحنا �
عبادات ٨عليها يف 

  

B  	1اءة ا�	(
يومي من قراءة ورد  �

لك ورد يومي ثابت
وأهم حاجة يف ورد القرآن مش كميته  �

إنك تكرر كل آيات اجلنة والنار والدار اآلخرة 
وجالل اهللا اللي هتقرأها، اهللا 

  ..القرأن 
ملقدارباإلضافة  �
أهم حاجة تكون حمبس 

حفظ القرأن من احلاجات اللي هتقربنا من اهللا وتثبتنا يف طريق الدين وتعلينا
هو البداية الصح حفظ القرآن

  

C ة�ا��
مجاعة يف املسجدالصالة يف  
التلبية الفورية لألذانعايزين  
مش عايزين أي حاجة مهما كانت تعطلنا أو تأخرنا عن الصالة ..   اهللا

السنن الرواتب بانتظاممع أداء  

  
٢٥٤  

D '�!ام ا��( :  
 .. ي فيه وتلزم نفسك بهوقت تصلّتكون حمدد .. حتديد وقت لقيام الليل �

ممكن تظبط منبه وتصحى يف ثلث الليل ..  ممكن قبل ما تنام..  ممكن بعد العشاء
  ..روفه كل واحد وظ .. األخري
 ..ركعات  ٥ممكن تبدأ بـ .. رتكعلي حسب قد، قدر ما تستطيعهبقيام الليل �

  ..ركعة وتر ختتم بطوال و ٢خفاف جداً و ٢
يبقى أقل حاجة هي ركعة وتر متسيبهاش أبداً ولو مفيش جمهود ومش قادر تصلّي ، 

  !..مهما كنت تعبان أو نامي متأخر 
  

E   : ا���)
  ..ولو بأقل القليل .. حتاول حتافظ على صدقة ولو جبنيه �

  

F ا���ام :  
األيام  ولو قدرت يبقى معاهم صيام.. يام اثنني ومخيس من كل أسبوع  ص �

  ..من كل شهر هجري  ١٥و ١٤و ١٣  البيض
  

G 	67ا� :  
  .د لسانك على الذكر يف كل أحوالكوحاول تعو،حافظ على أذكار الصباح واملساء	 



  
٢٥٥  

  : ا���ام
  ..دقايق  ١٠ولو .. فقط كل يوم البد لك من وقت خمصص للدعاء 

   :أدعية دول ومتنسامهش أبداً  ٣والزم تواظب على الـ 
   .. )اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

  ...   )اللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد
  ... )يا مقلِّب القلوب ثبت قلب على دينك

  : ��* ا�1!8
.. درس إمياين اع لمسزم يكون فيه 

  .. سواء هتسمعه على املوبايل أو هتحضره يف املسجد 
  ..لفيتامني النوراين يف القلوب الدرس ده هو حقن ا

الشحن اليومى و لو .. امسع ولو مقطع صغري مؤثر 
  ..فعالً وهيفرق جبد مع قلوبنا  بأقل القليل هيساعدنا

عوية بنسمعها بتسيب وكل رسالة دن كل كلمة عن ربنا إعايزين نكون واثقني 

حمتاجني .. لرسائل وعظ توقظ قلوبنا  حنا حمتاجني دامياًإعايزين نتيقّن إن 
  .. فمش عايزين نفرط يف شحن قلوبنا يومياً.. 

H ا���ام
كل يوم البد لك من وقت خمصص للدعاء  �
والزم تواظب على الـ  �
اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( 
اللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد( 
يا مقلِّب القلوب ثبت قلب على دينكاللهم ( 

  
I 8!1ا� *��
�زم يكون فيه اااااااااااااال 

سواء هتسمعه على املوبايل أو هتحضره يف املسجد 
�الدرس ده هو حقن ا 
�امسع ولو مقطع صغري مؤثر  

بأقل القليل هيساعدنا
�عايزين نكون واثقني  

  ..جوانا أثر 
�عايزين نتيقّن إن  

.. حد يذكرنا باهللا 
  

  
٢٥٦  

C�$�F ت��4�1  
  

ت يف وهختم ببعض النصائح لعلها تساعدنا بإذن اهللا على االستمرار والثبا �
  : طريقنا إىل اهللا 

  
   : سالحك األقوى واألول واألخري يف وجه الشهوات والفنت هو :أوالً  �

  ..ربنا وتقول يااااااااااااارب باب إنك جترى على 
  ..ثبتين يارب .. جنّيين يا رب .. اعصمىن تقول يارب  �

، ن ربنا يثبتهإاحتاج  �إذا كان رسول اهللا  .. اطلب الثبات من اهللا ..استغيث باهللا
  !جني لربنا قد إيه علشان نثبت ؟؟يبقى إحنا حمتا

   : قال له  ربنا، أعظم جبل ثبات يف األمة ، إذا كان رمز الثبات يف األمة �

﴿ كَنرت تدك لَقَد اكنتال أَنْ ثَبلَو٧٤:اإلسراء  ﴾ و  
  !!؟؟؟ هيحصلنا إيه؟؟  همش هيثبتنا هنعمل إي أمال إحنا لو ربنا 

الزم نتيقن إنه مفيش ثبات ..  ونسأل اهللا الثبات، نستعني باهللا الزم يا شباب  �
  .. إال باهللا سبحانه وتعاىل

  
  ..حاول تعمل جدول يومي حلياتك زي ما عملنا يف رمضان  :ثانياً  �

حبيث تشغل وقتك وتبعد عن التفكري يف أي  ؛ إنت هتعمل إيه بالظبط كون عارفت
  ! )نفسك إن مل تشغلها باحلق ، شغلتك بالباطل(فاكر  ك دامياًخلّي.. معصية 



  
٢٥٧  

  ..وواظب عليه .. إبدأ بالقليل   :ثالثاً  �
حافظ علي طاعتك حيت لو كانت بسيطة ، وبعدين ارتقي بالتدريج حلد ما  �

  .. توصل هلدفك
  .. )ل إىل اهللا أدومها ؛ وإن قلّأحب األعما(:  �قول النيب شعارك  خلّي �

  .. أهم حاجة املداومة واالستمرار.. مش مهم الكم قد إيه يعين 

        
  ..وع طاعاتك ـــــــــــــــــــــــــن  :رابعاً  �

 .. )صالة على احلبيب.. استغفار.. قرآن ( الّلسانيةبني نوع طاعاتك وعباداتك 
  ..)  عيادة مريض ..  إحسان إىل جار أو مسكني ..صدقة ( عليةوالف

  ) ..يقني  ..حسن ظن .. عفو  ..صرب  ..ا رض( والقلبية
اتك وبعد العبادة متبقاش روتني يف حيوعلشان ..  متملّش وتزهقنوع علشان  �

  ! شوية تزهد فيها وتسيبها

  
  ..إوعي توقف العبادات يف حياتك بسب أي ظروف مهما كانت  :خامساً  �
  !! مطحون شغللو ، حىت  حىت لو داخل امتحاناتإوعى تقف  �
خلّي ساعة ، يوم ما الدنيا تضيق عليك و..  يا حبيب قليبالزم استمرارية  �

ساعة بس هتبقي مليانة بركة طاملا ..  واحدة يف يومك عبادة لربنا سبحانه وتعايل
  ..أهم حاجة الصدق .. هتستقطعها هللا 

  
٢٥٨  

  !!!تصورات مثالية للدين يف عقولنا بالش نعمل   :سادساً  �
،  فسنانعقّد نلية عن اللي مطلوب مننا وبعد كده بالش نعمل تصورات مثا �

  !! ومنعملش أي حاجةحمبطني فنقعد 
متتخيلش إن اللي مطلوب منك إنك ليل ار تكون صامي قامي وماسك املصحف  �

واللي ميعرفش !!  وبتصلي وقلبك خاشع وعينك مبتبطلش بكاء وشغال يف الدعوة 
ب على كده اللي ميعرفش يواظ!! ر يعمل كده خالص حيس بالتقصري ويحبط وينها

  !!يفشل ويتحطم نفسياَ 
   !.. اللتزام أبسط من كده بكتييريا..اإللتزام مش كده يا مجاعة  �
له درجات اإللتزام يعين  .. لاللتزام فيه حاجة امسها الصورة الذهنية العلمية �

  ..ا علشان توصل لربن قصة تعب وجماهدة واستمراراإللتزام ..  وله مراحل
..  تعبا..  تدرج..  نفسك جاهد..  أبدأ..  أصدق مع اهللا..  أستعن باهللاف �

  ..تعلق بصورة مثالية يف احلياة حد يبالش و..  أستمر

  
  .. اللى عايز يوصل لربنا الزم يتقبل الوقعات :سابعاً  �
  !..يا حبيب قليب إحنا مش ماليكة أصل  ..الزم يتقبل إن هو يقع يعين  �
  .. إطالقاً ومفيش حد فينا معصوم ، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي .. كلنا بشر  �
، إنه أول ما بيغلط بيتوب  بس فرق املؤمن عن أي حد تاين.. كلنا بنغلط  �

  ..ويرجع لربه وهو كله يقني إنه هيتوب عليه ويقبله 



  
٢٥٩  

  الفرق بني امللتزم والعاصي مش إن امللتزم ما بيعصيش والعاصي بيعصي، يعين  �
  !!...ماً ااااااااااااااااااااااااااااااااتقاد خاطئ متاده اع

 

عاصي ملا بيعصي إمنا ال..  بيقوم ويتوب يف وقتهاالفرق إن امللتزم ملا بيعصي  �
  .. بيستمر وبيكمل

ويدور على نقط ضعفه  بيجاهد إنه يتخلص من املعصيةامللتزم الفرق إن  �
و ما يكملش يكمل معصية أ ة معاهمش فارقإمنا العاصي .. وحياول يتغلب عليها 
  ..معصية ،عادي جداً 

ويقابل ربنا باملعاصي من غري  مرعوب إنه ميوت على معصيةامللتزم الفرق إن  �
  !!العياذ باهللا و يكون غافل عن نتيجة ذنوبهبإمنا العاصي .. ما يتوب منها ويبطلها 

  

  :   � رسول اهللا شوف حديث �
  ، اْلَفْيَنِة َبْعَد اْلَفْيَنَة َيْعتاُدُه َذْنٌب َوَلُه ِإال ُمْؤِمٍن َعْبٍد ِمْن َما (

  ، الدنيا َقُيَفارِِ َحتَّى ُيَفاِرُقُه ال،  َعَلْيِه ُمِقيٌم ُهَو َذْنٌب َأْو
  صححه األلباين ) َذَكَر ُذكَِّر ِإَذا ، َنِسيا َتوَّاًبا ُمْفَتًنا ُخِلَق اْلُمْؤِمَن ِإنَّ            

� ما..  وبيقعوبيذنب بيتفنت ا يعين فتنبيقوم تاين بعد كل مرةيعين  تواب ..  
!!     .. ونقول خالص نعصي بقى وبعدين نتوب ننا نتهاونإبس مش معىن كده  �
..  حتصينات نفسية ضد االحباطاآليات واألحاديث يف باب التوبة دى .. طبعاً أل 
اهللا تدرجييا هرتقى ولو بعد  نبإذآه وقعت النهارده ، بس ... وهو ده الطريق  �

صحلتزم مية سنة وهبقى إنسان م  ..  

  
٢٦٠  

  ..مث الصرب .. مث الصرب .. لصرب 
افة وبتشد اإلنسان والفنت خطّ..  زمن صعب أوووووويفيه عايشني 

شبهه التمسك بالدين يف الزمن ده  �وعلشان كده الرسول ..!! 
  : �قال ف.. بيه مفيش أبلغ منه 

  يأتي على أمتي زمان ،
  الصابر فيهم على دينه 

   ) ابض على الجمر

  صححه األلباين
  

 يف شرح احلديث  :  
 كذلك،  يده إلحراق يصرب أن اجلمر على القابض يقدر ال كما
 وانتشار واملعاصي العصاة لغلبة؛  دينه على ثباته على ريقد ال

   ] ! اإلميان
  :  

 غلبة وحتمل شديد بصرب إال اجلمر على القبض مكني ال كماأنه  
  ] عظيم بصرب إال إميانه ونور دينه حفظ تصوري ال الزمان ذلك يف

�Dوא��؟�}����-&�'���$�,�O��!��+����>>� �
L-�-&�,t�D�F�D|�ز�}����وא�/	0,؟����0��٢٤ ��,�א��>>� �

  ...اااااا اااختبارات وفتن صعبة جداا

لصرب ا :ثامناً  �
عايشني حنا إالزمن اللي 

..!!  من كل اجلهات
بيه مفيش أبلغ منه بتش

يأتي على أمتي زمان ، (
الصابر فيهم على دينه 

ابض على الجمركالق
صححه األلباين                       

 يبالطي قال �

كماأنه  ملعىنوا[ 
ال يومئذ املتدين
اإلميان وضعف الفسق
 القاري وقال �

 احلديث معىنو[
يف كذلك،  املشقة
� �

���Dوא���{
L-�-&�,t�D�F�Dوא����{

اختبارات وفتن صعبة جداا



  
٢٦١  

  ..مهما طالت  جداً ننا ىف دنيا قصرية جداًإفالزم تصرب وتعرف 
! )إن من ورائكم أيام الصرب( قال عن األيام اللي إحنا عايشني فيها دلوقيت

  ... ويستحمل ازم يصربااااللي هيلتزم فيها ال.." " " " أيام الصربأيام الصربأيام الصربأيام الصرب""""

 الصعوبة واملشقّة الشديدة جدااا يف الثبات على الدين يف زمن الفنت ،
   ..  جدااااااااا كان اللي هيصرب وهيثبت يف الزمن ده له أجر عظيم جدااااااااا

  !.. على كل حاجة بيعملها � صحايب من صحابة النيب
  

  ..فأبشر يا كل شاب صابر ، وأبشري يا كل بنت صابرة 
  ..ابضون على الجمـــــــــــــــــــــر ــأبشروا أيها الق

 إنكم تصربواياشباب احلل ..  احلل يامجاعة إننا نصرب اتفقنا إن
مش .. ننا سيب الدنيا إاحلل مش  ...ة الزم يصرب حلاصاللي مش القي صحبة 

  .. صاحلة فر لكل مواطن صحبة

  ..تلتزمتسعى علشان احلل إنك إنت 
   ..ساعتها هتبقى إنت الصحبة الصاحلة

  ..هتبقى إنت البداية 

فالزم تصرب وتعرف  �
قال عن األيام اللي إحنا عايشني فيها دلوقيت �النيب 
""""مساها  �النيب 

  

الصعوبة واملشقّة الشديدة جدااا يف الثبات على الدين يف زمن الفنت ،وعلشان  �
كان اللي هيصرب وهيثبت يف الزمن ده له أجر عظيم جدااااااااا

صحايب من صحابة النيب ٥٠أجر 

فأبشر يا كل شاب صابر ، وأبشري يا كل بنت صابرة  �
أبشروا أيها الق

  
اتفقنا إن..يف النهاية  �

اللي مش القي صحبة  ..
فر لكل مواطن صحبةنواحلل إننا 

  

احلل إنك إنت  �
ساعتها هتبقى إنت الصحبة الصاحلةو

هتبقى إنت البداية ساعتها 
  
  

  
٢٦٢  

  ! & �Gارك 
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ة اعتقاد انك هتالقي سعادة يف طريق املعصية ؟؟؟ إوعى تكون لسه عندك ولو ذر
  !!.. ضحك السنني ، والشيطان ضاحك عليك)  ر أوير أوير أوير أويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغفل كبيغفل كبيغفل كبيغفل كبيمممم( تبقى 

  

 ، ودوخت كل حاجة نت بنفسك بقالك كام سنة ماشي يف الطريق ده وجربتإده �
  !!وبرده مش القي أي سعادة 

ة لعلّك تالقي طعم الراحة والطمأنين،  عمال رب من معصية ملعصية بقيت�
  !! وشقاء ولكنك كل يوم بتزداد هم وغم

  !مال تكتم صوا وحتاول تنسىوإنت ع روحك بتتعذب وتتأمل وعماله تصرخ فيك�
  

  !؟صمم تكّمل يف نفس الطريق؟ليه بعد كل ده لّسه م �
 

  ؟؟حرام إنت بتحبها ؟؟خايف تندم ألنك سيبت حاجة  �
  !مستحيل هتندم .. واهللا العظيم ما هتندم أبداً .. إوعى ختاف  �

  !!!!؟؟مين اللي يختار ربنا ويندم  : قول لنفسك �

  ..ضه اهللا خيرّا منه شيئا هللا عّوتيّقني إنه من ترك  :قول لنفسك  �



  
٢٦٣  

عايش  ربنا هتعرف إنك مكنتشده إنت كل ما تقرب من ! ؟؟..ختاف إزاي بس  �
  !  وتقول ياريتين كنت عرفت الطريق ده من زمان، وهتتمىن قبل كده 

  
  مىت هتفضل كده تعذّب يف نفسك ؟؟؟حلد إ �
  حلد إمىت هتفضلي تايهه ؟؟؟ �
  !!حلد إمىت هنفضل جنري ورا السراب والوهم ؟؟ �

  
  

  !!حلد إمىت ؟؟؟ �
  
  
  

  .. هوات الدنيا زي الميه المالحةش.. يا حبيب قلبي  �
ومفيش حاجة ..  هتعطش أكتر وأكترل ما هتشرب منها ك

  ..حبيبك غير قّربك من ربك بجد هترويك 
  

  .. بتلمع قدامك ثواني..  شهوات الدنيا زي البرق .. يا أختي �
وبترجعي ،  جدًا تها بتنتهي بسرعةلّذ.. ثواني يادوب بتنّور 

 ياتكومفيش حاجة هتنّور ح..  لحياة الظالم والكئابةبعدها تاني 
  ..غير نور اإليمان  على طول

  
٢٦٤  

  :  يا حبيب قليب 

  على أحوالك اللي إنت فيها دي ؟؟
  قك إىل اهللا ؟؟ مش غريان منهم ؟؟مش شايف كام واحد سب

  ؟عايز جترب إحساس إن ربنا بيحبك 
  ؟؟جترب إحساس إن ربنا بيفرح بيك 

  اضي عنك ؟؟يش وربنا رتعمش نفسك 
  مش نفسك تقابل ربنا وإنت فرحان ؟؟؟؟

  : يا أخيت

  مش مشتاقة للجنة ؟؟روحك 
  ؟؟ � النيبحبيبك مش مشتاقة تشريب من حوض 

  مش مشتاقة لرؤية وجه اهللا عز وجل ؟؟
  نفسك يف الراحة والنعيم األبدي ؟؟؟ متعبتيش من الدنيا و

  ..!!يجاوب على نفسه وميضحكش عليها عايز كل واحد 
  !!هتفضل تضحك على نفسك لحد إمتى ؟؟؟

  !!!لحد ما تفوق وإنت بيدفونك تحت الdاب ؟؟

 إسأل نفسك �
  

 مش حزين �
مش شايف كام واحد سب �
عايز جترب إحساس إن ربنا بيحبك مش  �
جترب إحساس إن ربنا بيفرح بيك  مش عايز �
مش نفسك  �
مش نفسك تقابل ربنا وإنت فرحان ؟؟؟؟ �

  

يا أخيت إسأيل نفسك �
  

روحك إنيت  �
مش مشتاقة تشريب من حوض  �
مش مشتاقة لرؤية وجه اهللا عز وجل ؟؟ �
متعبتيش من الدنيا و �

  

عايز كل واحد  �
هتفضل تضحك على نفسك لحد إمتى ؟؟؟

لحد ما تفوق وإنت بيدفونك تحت الdاب ؟؟



  
٢٦٥  

  ..اتشجع وخد قرار التوبة والتغيير الحقيقي .. يالال خد القرار  �
واتغريت وقلبك  على اهللا أقبلتو أخدت القرار لو يا حبيب قليب  إنت عارف �

  .. ل ما تتمناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتالقي كن جوه ، اتغري جبد م
هتالقي الراحة والسعادة والطمأنينة واألمان وانشراح الصدر والسداد والتوفيق  �

  ..ري كله والتأييد والفتح والرفعة واحلفظ والعزة واخل

  
  ..يا شباب  �

  ، الطريق لربنا مش طويل �
  !!فيه ناس بتستطوله  بس لألسف

  وطاعة ربنا مش صعبة ، �
  !!ف فيه ناس بتستصعبها بس لألس
  واالنجاز الكبe بيدأ بقرار ، �

  !!بس لألسف فيه ناس مابتخدهوش 
  
  

  
٢٦٦  

  ..وخد القرار .. يالال واجه خوفك  �
  ..رة يأس ممكن تقابلك يف الطريق واقتل كل ذ

  !يالال خد القرار الشجاع  �
  !!اهللا عمرك ما هتندم عليه أبدا للي أقسم بالقرار الوحيد ا



القرار اللي هيعيد احلياة لقلبك من جديد    
  

  !!؟؟ بس إزاي افخت.. إوعى ختاف أو تقلق 
  .. وحيميك ويثبتك كفيكك هيهديك ويربده  �

  ،ده اللي هيختار ربنا وهيمشي يف طريقه 

  : دي يف ذهنك مرة يف القرآن علشان يثبت العقيدة  ١٣ قال عنهم ربنا 

﴿ Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ øŠ n=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† ﴾  


  .. مفيش حزن..  مفيش خوفيعين  
  .. هــــــــــــــــــــكل انـــــــــــــــــــاألم ريقـــــــــــــــط ده وـــه
  .. وبس ربنا طريق يف هيالقيها ،كلها املتعةو السعادة عايز اللى

  حلى حياة،هات إيدك ويلال نعيش أ


  � أحلى حياة يف طاعة اهللا 
 
 com.goodwayinlife.www �  
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